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VORWORT

SŁOWO WSTĘPNE

W

K

er den Namen Władysław Bartoszewski kennt,
wird sofort das Thema der vorliegenden Publikation erraten – es geht natürlich um die Aktualität des
Vergangenen; um die Überzeugung, dass trotz oder gerade wegen der tragischen Erfahrungen der gar nicht
so weit entfernten Vergangenheit neue Brücken gebaut
werden können, und die bereits erbauten stets gepflegt
werden müssen. Der 2015 verstorbene Auschwitz-Überlebende, Dokumentarist, Diplomat, Pole und Europäer
Władysław Bartoszewski ist im deutsch-polnischen
Imaginationsraum noch zu seinen Lebzeiten zu einer
der Symbolfiguren des „Brückenbauens“ geworden.
Grund dafür war gar nicht seine – oft falsch verstandene
– Bereitschaft, zu vergeben, sondern eben die Beharrlichkeit, mit der er sich mit den unmenschlichen Seiten
der menschlichen Natur auseinandersetzte, sowie seine
Fähigkeit, Seelenverwandte zu finden – unabhängig von
ihrer Nationalität oder Herkunft.
Władysław Bartoszewski wird oft als Historiker bezeichnet, dabei war er viel mehr: einerseits unterscheiden sich – wie Prof. Robert Traba in seinem Aufsatz
bemerkt – seine Erzählungen über die Vergangenheit
von der klassischen Geschichtsschreibung, andererseits
versuchte er stets, auf das immer noch Aktuelle der Geschichte hinzuweisen oder – wie es Botschafter Marek
Prawda formuliert: „Aus dem Alten heraus Neues zu erzählen“. Mit seinem Erzählen erschafft Bartoszewski das
vom Literaturnobelpreisträger Czesław Miłosz geforderte „Bindegewebe”, eine verbindende kulturelle, emotionale Instanz, die Menschen verschiedener Kultur- oder
auch Weltanschauungskreise erst die Verständigung ermöglicht – darauf macht auch im zusammenfassenden
Kapitel Elżbieta Sobótka, frühere Generalkonsulin der
Republik Polen in Köln und München, aufmerksam.
Dies sind nur einige Namen von Autorinnen und Autoren, deren Beiträge im vorliegenden Band präsentiert
werden. Sie finden hier auch Erinnerungen an die Begegnungen mit Władysław Bartoszewski von Cornelia
Pieper (Generalkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in Danzig), Prof. Gesine Schwan (Präsidentin der
Humboldt-Viadrina Governance Platform), Rüdiger
von Fritsch (ehem. deutscher Botschafter in Polen) und
Andrzej Krawczyk (ehem. polnischer Botschafter u. a. in
Tschechien und in der Slowakei). Und wer mit Bartoszewskis Biografie nicht wirklich vertraut ist, dem ist in
erster Linie die Lektüre der Beiträge von Prof. Andrzej
Friszke und Dr. Małgorzata Preisner-Stokłosa zu empfehlen. Über den wichtigen und aktuellen Nachlass von
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ażdy, komu nieobce jest nazwisko Władysława
Bartoszewskiego, odgadnie natychmiast temat,
któremu poświęcona jest niniejsza publikacja – chodzi
oczywiście o aktualność tego, co było; o przekonanie,
że pomimo lub może właśnie z powodu tragicznych
doświadczeń nie tak znowu odległej przeszłości budowanie nowych mostów jest możliwe, a tym bardziej
konieczna jest stała troska o te już wzniesione. Zmarły
w 2015 roku były więzień Auschwitz, dokumentalista,
dyplomata, Polak i Europejczyk Bartoszewski, w świecie
polsko-niemieckich wyobrażeń już za życia stał się jedną
z symbolicznych postaci „budowniczych mostów”. Powodem nie była wcale jego – często źle rozumiana – gotowość do wybaczania, lecz właśnie upór w rozliczaniu
nieludzkich stron ludzkiej natury i zdolność do wyszukiwania bratnich dusz, niezależnie od ich narodowości
czy pochodzenia.
Władysław Bartoszewski określany jest często mianem historyka, tymczasem pełnił on znacznie dalej idącą rolę: z jednej strony – jak zauważa w swoim tekście
prof. Robert Traba – jego opowieści o przeszłości różnią
się od klasycznej historiografii, z drugiej zaś starał się
stale podkreślać to, co w historii wciąż aktualne, czy też
– jak stwierdza ambasador dr Marek Prawda: „Tak opowiadać Wczoraj, aby zbudować Dziś”. Swymi opowieściami Bartoszewski buduje postulowaną przez laureata
Literackiej Nagrody Nobla, Czesława Milosza, „tkankę
łączną”, sferę powiązań kulturowych i emocjonalnych,
która umożliwia porozumienie między ludźmi odmiennych kultur czy światopoglądów. Uwagę zwraca na to
również w swym rozdziale Elżbieta Sobótka, była konsul
generalna RP w Kolonii i Monachium.
To tylko przykłady nazwisk autorek i autorów, których teksty prezentowane są w niniejszym tomie. Znajdą
w nim Państwo także wspomnienia dotyczące spotkań
z Władysławem Bartoszewskim autorstwa Cornelii Pieper (konsul generalnej Niemiec w Gdańsku), prof. Gesine Schwan (prezes Humboldt-Viadrina Governance
Platform), Rüdigera von Fritscha (byłego ambasadora
Niemiec w Polsce) i Andrzeja Krawczyka (byłego ambasadora RP m.in. w Czechach i na Słowacji). Kto zaś nie
czuje się dostatecznie obeznany z biografią Władysława
Bartoszewskiego, temu polecana jest na początek lektura
tekstów prof. Andrzeja Friszke i dr Małgorzaty Preisner-Stokłosy. O ważnej i aktualnej spuściźnie Władysława
Bartoszewskiego – współzałożonej przez niego Fundacji

Władysław Bartoszewski – die von ihm mitbegründete
Auschwitz-Birkenau-Stiftung – schreibt Wojciech Soczewica, ehemaliger enger Mitarbeiter Bartoszewskis und
jetziger Stiftungsleiter.
Die erwähnten „Seelenverwandten“ von Władysław
Bartoszewski, Autorinnen und Autoren der Texte in
der vorliegenden Publikation, verfassten ihre Beiträge aus einem besonderen Anlass: im November 2020
fand an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt
(Oder) die inzwischen 17. Eröffnung der Wanderausstellung „Władysław Bartoszewski: Widerstand – Erinnerung – Versöhnung – Kulturdialog“ statt, begleitet von einem Online-Symposium unter dem Motto
(wie hätte es auch anders heißen können) „Brücken
Bauen“. Zu den Hauptorganisatoren der Konferenz gehörten die Bartoszewski-Initiative der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin, das Pan-Tadeusz-Museum der Ossoliński-Nationalbibliothek in Wrocław, die
Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität Warschau und
die Karl-Dedecius-Stiftung an der Europa-Universität
Viadrina in Frankfurt (Oder). Für technische Unterstützung sorgte das Pilecki-Institut. Die vollständige Videoaufzeichnung der Vorträge finden Sie auf der Internetseite der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin, die
auch die Herausgeberin dieses Bandes ist, unter www.
dpgberlin.de.

Auschwitz-Birkenau – pisze Wojciech Soczewica, były
bliski współpracownik Bartoszewskiego, obecnie dyrektor Fundacji.
Wspomniane „bratnie dusze“ Władysława Bartoszewskiego, autorki i autorzy rozdziałów zawartych w
niniejszej publikacji, napisali swe teksty ze szczególnej
okazji: w listopadzie 2020 roku na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą miał miejsce
17. już wernisaż wystawy „Władysław Bartoszewski: Pod
prąd – Pamięć – Pojednanie – Dialog kultur”, któremu
towarzyszyło internetowe sympozjum odbywające się
pod hasłem (jakże mogłoby ono brzmieć inaczej) „Budowanie mostów”. W gronie głównych organizatorów
konferencji znaleźli się: Inicjatywa im. Władysława Bartoszewskiego przy Towarzystwie Niemiecko-Polskiem w
Berlinie, Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Fundacja Karla
Dedeciusa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą. Wparcie techniczne zapewnił Instytut Pileckiego. Pełne audiowizualne nagranie wszystkich wystąpień znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Berlinie, wydawcy
niniejszego tomu, pod adresem: www.dpgberlin.de.

Die vorliegende Publikation ist jedoch keine bloße
Begleitschrift zum bereits stattgefundenen Symposium
– die meisten Autorinnen und Autoren nutzten die Gelegenheit, um ihre Beiträge erheblich zu erweitern. Vor
allem waren sie um eines bemüht: stets auf die Aktualität des intellektuellen Erbes von Bartoszewski im heutigen Europa hinzuweisen: u. a. auf die von Botschafter
Marek Prawda erwähnte, so dringend benötigte europäische „Solidarität gegen Widrigkeiten“. Wir laden Sie
zur Lektüre der Beiträge ein und vielleicht zu einem
kleinen Experiment – in aktuellen Nachrichten nach
Brückenbauerinnen und Brückenbauern, nach „Seelenverwandten“ von Władysław Bartoszewski zu suchen.
Manchmal kommen sie an unerwarteten Stellen zum
Vorschein und zur Sprache. Anlässlich des Amtsantritts
von US-Präsident Joe Biden las neulich die 22-jährige
Dichterin Amanda Gorman öffentlich ihr Gedicht „The
Hill We Climb“ vor: „While we have our eyes on the future, history has its eyes on us“. Wie sehr im Sinne der
Bartoszewski-Schule! – um abschließend aus dem Beitrag von Elżbieta Sobótka zu zitieren.

Publikacja ta nie jest jednak wyłącznie wydawnictwem towarzyszącym minionemu sympozjum – większość autorek i autorów wykorzystała okazję, by znacznie rozwinąć swe teksty. Przede wszystkim starali się oni
osiągnąć wspólny cel: wskazać na ważne teraz i dzisiaj, w
obecnej Europie, elementy intelektualnej spuścizny Bartoszewskiego, m.in. na wspomnianą przez ambasadora
Marka Prawdę pilnie potrzebną europejską „solidarność
wobec przeciwności”.
Zapraszamy Państwa do lektury poszczególnych rozdziałów, a być może także do drobnego eksperymentu
– poszukania w aktualnych doniesieniach medialnych
„bratnich dusz” Władysława Bartoszewskiego. Czasem
pojawiają się one lub dochodzą do głosu w nieoczekiwanych miejscach. Z okazji zaprzysiężenia prezydenta
Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, 22-letnia poetka
Amanda Gorman odczytała publicznie swój wiersz zatytułowany „The Hill We Climb“: „While we have our
eyes on the future, history has its eyes on us“. Można by
powiedzieć, cytując na zakończenie fragment rozdziału
Elżbiety Sobótki: Jakże ze szkoły Władysława Bartoszewskiego …

Anita Baranowska-Koch
Marcin Barcz

Anita Baranowska-Koch
Marcin Barcz
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Andrzej Krawczyk
Botschafter a. D.

Andrzej Krawczyk
były ambasador RP

Spiegelbild des 20. Jahrhunderts
Władysław Bartoszewskis Leben

Wiek XX w soczewce
Życie Władysława Bartoszewskiego

H

S

eute trifft sich eine Gruppe von Personen, die verstehen wollen – intellektuell und moralisch – was
Władysław Bartoszewski uns allen, der polnischen Gesellschaft, den Polen, den Deutschen, den Juden, den
Europäern, als Erbe hinterlassen hat. In der Mehrheit
sind wir alle Menschen, die das Glück und die Ehre
hatten, Władysław Bartoszewski persönlich zu begegnen. Das Leben von Władysław Bartoszewski ist wie ein
Spiegel, in dem alles zum Ausdruck gebracht wird, was
ein Mensch im Mitteleuropa im 20. Jahrhundert erleben
musste: die Nazi-Besatzung des Landes, den brutalen
und blinden Terror der Deutschen, das Konzentrationslager Auschwitz, den Holocaust aus der Perspektive des
unmittelbaren Teilnehmers als Helfer der verfolgten polnischen Juden, die Zerstörung der Heimatstadt im Jahre
1944, den sowjetischen Totalitarismus und die Gefängnisse der polnischen Kommunisten. Man sollte hinzufügen: Er war ein intelligenter, denkender Mensch, der die
Bedeutung moralischer Werte zu verstehen wusste, und
„ein Brillenträger“. Nein, das soll kein billiger Spruch
sein. Nach Auschwitz kam er zum Teil genau wegen der
Brille. Verhaftet wurde er im Zuge einer ohne ersichtlichen Grund durchgeführten Terroraktion der SS auf
den Straßen Warschaus, die allein dem Zweck dienen
sollte, die Bürger der Stadt einzuschüchtern. Nach dem
Zufallsprinzip wurden bestimmte Straßenseiten oder
Hausnummern zur Durchsuchung und Deportation
ausgewählt. Er war erst 18 Jahre alt. Eigentlich kein Erwachsener, nur ein in die Welt der Bücher eingetauchter
Junge. „Ein Brillenträger, ein Intelligenzler!“, – hörte er
von einen SS-Mann und das hat sein Schicksal besiegelt.
Er wurde zum Auschwitz-Häftling Nummer 4427.
Einige Wochen später erlebte er einen Vorfall, der ihn
für immer geprägt hat. Die Häftlinge mussten zum wiederholten Mal zum Appell antreten. Man soll daran
erinnern, dass mehrstündige Appelle in regloser HabAcht-Stellung zu häufigen Foltermethoden gehörten.
Ein in der Nähe stehender Lehrer aus Warschau, ein
Mann mittleren Alters, konnte die Tortur nicht mehr
aushalten und fing an zu wackeln. Auf den Befehl eines
SS-Mannes kamen einige Funktionshäftlinge angerannt
und begannen ihn mit Stöcken und Knüppel zuschlagen; sie schlugen bis zur Ohnmacht [nach Bartoszewski
ist dieser Häftling entweder schon auf dem Appellplatz
oder kurze Zeit später im sog. Krankenbau gestorben,
6

potyka się dzisiaj grupa osób, która chce zrozumieć
– intelektualnie i moralnie – co nam, społeczeństwu
polskiemu, Polakom, Niemcom, Żydom, Europejczykom, ludziom pozostawił w spadku Władysław Bartoszewski. W większości jesteśmy ludźmi, którzy mieli to
szczęście i zaszczyt zetknąć się osobiście z Władysławem
Bartoszewskim. Życie Władysława Bartoszewskiego
skupia w sobie jak w soczewce wszystko, co musiał przeżyć w XX wieku człowiek z Europy Środkowej: nazistowską okupację kraju, brutalny i stosowany na oślep terror
niemiecki, obóz koncentracyjny Auschwitz, Holocaust
widziany z perspektywy człowieka bezpośrednio zaangażowanego w pomoc dla ginących Żydów polskich, zagładę rodzinnego miasta w 1944, sowiecki totalitaryzm
i polskie komunistyczne więzienie. Trzeba dodać: inteligentny, myślący człowiek, dla którego wartości moralne
coś znaczyły. „Człowiek w okularach”. Nie, to nie tani
bon-mot. Do obozu w Auschwitz trafił po części przez
to, że nosił okulary. Zatrzymany został w ramach terrorystycznej akcji, zorganizowanej przez SS na ulicach
Warszawy dla zastraszenia ludności miasta bez żadnej
bezpośredniej przyczyny. Przypadek decydował, którą
stronę ulicy i które numery domów wybrano do rewizji
i wywózki. Miał dopiero 18 lat, właściwie był chłopcem,
zanurzonym w świecie książek, a nie dorosłym mężczyzną. „W okularach, inteligent” usłyszał od SS-mana, i to
zadecydowało.
Został więźniem Auschwitz z numerem 4427.
W kilka tygodni później przeżył sytuację, która naznaczyła go na całe życie. Był kolejny apel, a pamiętać
trzeba, że wielogodzinne apele w pozycji na baczność
były jedną z form dręczenia więźniów. Stojący w pobliżu nauczyciel z Warszawy, człowiek w średnim wieku,
nie wytrzymywał już tej tortury i zaczął się chwiać. Na
rozkaz SS-mana dobiegło do niego kilku funkcyjnych
więźniów i zaczęło go bić kijami i pałkami; bili aż stracił
przytomność [Według W. Bartoszewskiego więzień ten
zmarł bezpośrednio na placu apelowym lub krótko później w tzw. bloku szpitalnym, przyp. red.]. Władysław
Bartoszewski uświadomił sobie, że obok stoi kilka tysięcy mężczyzn, wszyscy patrzą i ze strachu nikt nie zareagował. To poczucie grozy, jak mi kiedyś powiedział, w
pewnym sensie trwało w nim przez dziesięciolecia i nie
pozwalało mu na godzenie się ze złem.

Władysław Bartoszewski, Auschwitz, 1940

Anm. d. Red.]. Władysław Bartoszewski wurde bewusst,
dass neben ihm einige Tausend Männer standen, alle –
vor Angst gelähmt – sahen zu und keiner reagierte. Dieses Gefühl des Grauens – wie er mir einmal sagte – ist
danach für Jahrzehnte tief in ihm geblieben und erlaubte
ihm nie mehr, das Böse tatenlos zu akzeptieren.
Władysław Bartoszewski hatte Glück. Dank der Bemühungen seiner Eltern, der Familienfreunde und –
wahrscheinlich – dank Bestechung, gehörte er zu ca.
zweitausend Menschen, die in der Anfangszeit des Lagers, also in den Jahren 1940 und 1941, entlassen werden konnten. Nach langsamer Genesung – er war zunächst fast am Ende seiner Kräfte – besuchte er in Laski
bei Warschau den Priester Jan Zieja [Nach Bartoszewski
kam es zum ersten Treffen mit Jan Zieja im Ursulinenkloster im Warschauer Stadtteil Powiśle. Zieja war auch
Seelsorger der Anstalt für Sehbehinderte in Laski bei
Warschau. Sein Grab befindet sich auf dem dortigen
Friedhof, Anm. d. Red.]. Sie führten lange Gespräche.
Bartoszewski war bereits innerlich vorbereitet auf das,
was er zu hören bekam. Jan Zieja – ein herausragender
Geistlicher während des Krieges und in der Nachkriegszeit – sagte zu ihm:
„Du bist nicht ohne Grund gerettet worden und
darfst dieses Geschenk nicht verschwenden. Du hast
nun die Pflicht jenen zu helfen, die in schwierigster
Lage sind; du hast die Pflicht Zeugnis abzulegen von
dem, was du überlebt hast und was jetzt um dich
herum vorgeht“.
Władysław Bartoszewski nahm diese Mission an. Sehr
bewusst begann er die Aktivitäten im Hilferat für Juden
und wurde zum Mitarbeiter des Informations- und Propagandabüro bei der Hauptkommandantur der Heimatarmee. Diese Mission setzte er auch in seinem ganzen
späteren Leben fort. Seine Bücher Der ist aus meiner
Heimat [Ten jest z Ojczyzny mojej], 1859 Tage Warschaus
[1859 dni Warszawy] oder Der Todesring um Warschau
[Warszawski pierścień śmierci] sind monumentale Wer-

Władysław Bartoszewski miał szczęście. Dzięki staraniom rodziców, przyjaciół rodziny i – pewnie – łapówkom, znalazł się wśród dwóch tysięcy osób, które zwolniono z obozu w początkowym okresie, w latach 1940
i 1941. Kiedy powracał do zdrowia, a był już na skraju
wycieńczenia, odwiedził w Laskach pod Warszawą księdza Zieję [Według W. Bartoszewskiego do pierwszego
spotkania z Janem Zieją doszło w klasztorze Urszulanek
na warszawskim Powiślu. Zieja był także kapelanem w
zakładzie dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą.
Na tamtejszym cmentarzu znajduje się jego grób, przyp.
red.]. Odbyli dłuższą rozmowę. Był wewnętrznie przygotowany na to, co usłyszał. Ksiądz Jan Zieja – wielki
duszpasterz czasu wojny i powojnia – powiedział mu:
„Zostałeś uratowany po coś; nie wolno ci tego daru
zmarnować, masz obowiązek pomocy tym, którzy
są w najtrudniejszej sytuacji; masz obowiązek dać
świadectwo o tym, co przeżyłeś i co dzieje się wokół
ciebie”.
Władysław Bartoszewski przyjął na siebie tę misję. Bardzo świadomie podjął działalność w Radzie Pomocy
Żydom i został współpracownikiem Biura Informacji
i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Zajmować się tym będzie przez całe swoje życie. Ten jest
z Ojczyzny mojej, 1859 dni Warszawy czy Warszawski
pierścień śmierci – monumentalne dzieła, które stały się
pomnikami i współtworzą podstawę polskiej pamięci
o II wojnie światowej, są świadectwem tej jego wielkiej
pracy i wysiłku.
Jego osobisty udział w ratowaniu Żydów przyniósł
mu w 1966 roku tytuł „Sprawiedliwy Wśród Narodów
Świata”, nadany przez instytut Yad Vashem w Izraelu. Za
zasługi dla ratowania Żydów i dokumentacji żydowskiej
obecności w dziejach Polski, miejscu skąd wywodzi się
nowożytny naród żydowski, w 1991 roku Władysław
Bartoszewski otrzymał honorowe obywatelstwo Izraela.
Zakończenie II wojny światowej nie oznaczało dla
Władysława Bartoszewskiego i dla wielu Polaków wy7

ke, inzwischen zu Denkmälern und zum Fundament
der polnischen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg
geworden – gleichzeitig sind sie das Zeugnis seiner
enormen Arbeit und Bemühung.
Sein eigener Beitrag zur Rettung von Juden brachte
ihm 1966 den Titel „Gerechter unter den Völkern der
Welt“ ein, verliehen vom Institut Yad Vashem in Israel.
Für seine Verdienste bei der Rettung der Juden und für
die Dokumentation der jüdischen Anwesenheit in der
Geschichte Polens, wo der Ursprung des neuzeitigen jüdischen Volkes liegt, bekam er im Jahre 1991 die Ehrenbürgerschaft des Staates Israel.
Das Ende des Zweiten Weltkrieges bedeutete leider
für Władysław Bartoszewski und für viele Polen keine
Befreiung und keine Rückkehr zum Leben im Frieden.
Der Kommunismus legte sich wie eine schwere Last
auf die Gesellschaft. Und Władysław Bartoszewski verbrachte sechs Jahre im Gefängnis. Er versuchte zu leben,
zu denken, zu dokumentieren, sich mit der Frage herumzuschlagen, welche Lehre die Polen und Europäer
aus den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts ziehen sollten.
Im Laufe der Jahre wurde er immer mehr
davon überzeugt, dass gerade deutsch-polnische
Beziehungen die Schlüsselerfahrung in
Mitteleuropa darstellen.
Die Polen sah er mit der Herausforderung konfrontiert,
ohne das schwer Erlebte zu vergessen, von den Verfolgten nicht zu den Verfolgern zu werden. Die Herausforderung für die Deutschen bestand seiner Meinung nach
darin, der Versuchung zu widerstehen, all das aus dem
Gedächtnis auszuradieren, was im Namen ihres Volkes
anderen Völkern angetan wurde. Seit Anfang der 60-er
Jahre arbeitete Władysław Bartoszewski konsequent auf
diesem Gebiet und im Geiste solcher Philosophie. In
seinen Schriften – es sind allein rund 40 Bücher erschienen – erinnerte er systematisch und detailliert an die
Verbrechen des Nationalsozialismus. Zur gleichen Zeit
arbeitete er immer intensiver und näher mit den Deutschen und mit deutschen Institutionen, lernte normale
Menschen in ihrem Alltagsleben kennen, hielt Vorträge
und hatte einen immer breiteren Kreis faszinierter deutscher Studenten. Wie er nach Jahren zu sagen pflegte:
„Hätte mir jemand vor 60 Jahren gesagt, als ich gebückt
auf dem Appellplatz von KZ Auschwitz stand, dass ich
einmal deutsche Freunde haben werde, Bürger eines demokratischen und befreundeten Landes, hätte ich ihn
für verrückt gehalten“. Er musste und wollte das so sagen, weil er nicht nur zur Zusammenarbeit entschlossen war. Dem deutschen Staat und vielen Deutschen als
Menschen hat er nämlich seine persönliche, authentische Freundschaft angeboten.
Allmählich wurde er in Deutschland eine bekannte
Person, zunächst in katholischen Kreisen, später auch
darüber hinaus. Im Jahre 1986 bekam er den ehrenvollen Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und
8

zwolenia i powrotu do pokojowego życia. Komunizm
ciężko doświadczył społeczeństwo. A Władysław Bartoszewski sześć lat spędził w więzieniu. Próbował żyć, myśleć, dokumentować, zmagać się z pytaniem, jakie nauki
winni wyciągnąć Polacy i Europejczycy z tego,co musieli
przeżyć w XX wieku.
Z upływem lat coraz bardziej był przekonany, że
kluczowym doświadczeniem dla Europy Środkowej
są relacje polsko-niemieckie.
Dla Polaków wyzwanie widział w tym, by nie zapominając o niczym, czego musieli doświadczyć, z prześladowanych nie stać się prześladującymi. Dla Niemców zaś
wyzwaniem było nie ulec pokusie wyrzucenia ze swojej
pamięci tego, co w imieniu ich narodu uczyniono innym narodom. Od początku lat 60-tych Władysław Bartoszewski konsekwentnie pracował w tym obszarze i w
duchu takiej filozofii. Jego pisarstwo – a samych tylko
książek było około 40 – konsekwentnie i szczegółowo
przypominało o zbrodniach narodowego socjalizmu.
Jednocześnie coraz intensywniej i bliżej współpracował z Niemcami i niemieckimi instytucjami, poznawał
normalnych ludzi w ich codziennym życiu, prowadził
wykłady i miał coraz większą grupę zafascynowanych
nim niemieckich studentów. Jak powiedział po latach:
„Gdyby mi ktoś 60 lat temu, kiedy stałem skulony na
placu apelowym obozu koncentracyjnego w Auschwitz,
powiedział, że będę miał kiedyś przyjaciół Niemców,
obywateli demokratycznego i zaprzyjaźnionego kraju,
uznałbym go za wariata”. Musiał i chciał tak powiedzieć,
bo zdecydował się nie tylko na współpracę. Niemcom
jako państwu i wielu Niemcom jako ludziom zaofiaro-

W. Bartoszewski am 28.April 1995 im Bundestag ∙ W. Bartoszewski 28. kwietnia 1995 r. w Bundestagu (Foto: Deutscher Bundestag)

1995 bot ihm der deutsche Staat, in Anerkennung seiner
Rolle in den Beziehungen zwischen Polen und Deutschland, die man literarisch eben „Brückenbauen“ nennen
könnte, etwas Bedeutendes an: die Ansprache zur Eröffnung der gemeinsamen Sondersitzung des Deutschen
Bundestages und des Bundesrates anlässlich des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkrieges und der
„nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“.
Er, ein ehemaliger Auschwitz-Häftling und „Untermensch”, sprach zu den versammelten Vertretern des
deutschen Volkes, die vor ihm aufgestanden sind und
zum Schluss applaudierten. Es gab wohl nie ein besseres und stärkeres symbolisches Beispiel der Versöhnung
zwischen Polen und Deutschen. Übrigens hat man damals den Inhalt seiner Ansprache deutschlandweit
aufmerksam verfolgt und die Worte über ein „neues
Deutschland“, das mit der eigenen Vergangenheit abrechnen müsse, waren von tiefer moralischer und politischer Bedeutung.
An seinem letzten Lebenstag – er starb in späten
Nachmittagsstunden – arbeitete er noch am Vormittag
am Text seiner Rede zum aktuellen Stand der deutschpolnischen Beziehungen. Alle, die ihn persönlich kannten, wissen und erinnern sich daran, dass Władysław
Bartoszewski in zwei Dingen unglaublich schnell war:
im Sprechen und im Gehen. Und so wie er gelebt hatte,
so ist er auch verstorben. Ein Journalist brachte es auf
den Punkt:
„Er starb im Laufen, bis zum letzten Augenblick
im Dienste Polens“.
[Übersetzung: M. Barcz].

wał bowiem swoją osobistą, autentyczną przyjaźń.
Stawał się w Niemczech osobą znaną, początkowo w
kręgach katolickich, później już nie tylko. W roku 1986
otrzymał prestiżową nagrodę Niemieckich Księgarzy.
A w 1995 roku państwo niemieckie w uznaniu roli jaką
odegrał w stosunkach między Polakami a Niemcami –
literacko można to nazwać „budowaniem mostów” –
zaproponowało mu coś wielkiego: wygłoszenie przemówienia otwierającego połączone uroczyste posiedzenie
Bundestagu i Bundesratu, upamiętniające 50 rocznicę
zakończenia II wojny światowej i „narodowo-socjalistycznych rządów przemocy”.
Były więzień Auschwitz i „podczłowiek” mówił do zebranych w komplecie parlamentarnych przedstawicieli
narodu niemieckiego, którzy stanęli przed nim na baczność, a później uczcili owacją. Nie zdarzył się chyba nigdy lepszy i bardziej symboliczny przykład pojednania
miedzy narodem polskim a niemieckim. Nawiasem mówiąc, treści tego wykładu przysłuchiwano się w Niemczech z wielką uwagą, a słowa o „nowych Niemczech”,
które umieją zmierzyć się ze swoją przeszłością, miały
duże moralne i polityczne znaczenie.
W ostatnim dniu swojego życia, a zmarł w godzinach
popołudniowych, przed południem przygotowywał
tekst zaplanowanego wystąpienia na temat aktualnego
stanu relacji polsko-niemieckich. Ci, którzy go znali
osobiście wiedzą i pamiętają, że dwie rzeczy robił Władysław Bartoszewski nadzwyczaj szybko: mówił i chodził. I tak jak żył, odszedł. Jak napisał jeden z dziennikarzy:
„Umarł w biegu, służąc Polsce do ostatnich chwil”.
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Was würde Bartoszewski
heute sagen?

Co dzisiaj powiedziałby
Bartoszewski?

M

Z

it Władysław Bartoszewski hatte ich viele Begegnungen und Austausch. Ich erinnere mich, dass
ich ihn irgendwann überraschend auf einer U-Bahnstation in München getroffen habe. Er machte den Eindruck eines sehr bescheidenen, sehr weisen Menschen.
Als ich ihn ansprach, hielt er mir gleich eine kleine Vorlesung. Was würde er heute als Erstes sagen? Ich glaube,
im Angesicht der gegenwärtigen Situation zwischen der
deutschen und der polnischen Regierung würde er – obwohl er viele Regierungsämter hatte – sagen:
„Hört nicht nur auf die Regierung, hört vor allem auf
die Menschen! Guckt auf die Menschen, erkennt die
Menschen, lebt mit den Menschen!“
Das hat er ja auch in beiden Ländern getan. Meiner
Meinung nach ist das eine Lektion, die wir heute unbedingt ernst nehmen müssen. Für mich jedenfalls ist
die schwierige Situation auf der Regierungsebene kein
schlechtes Zeichen für die deutsch-polnischen Beziehungen, weil die Menschen, die Gesellschaften in ihrer
großen Mehrheit doch nicht einfach den Regierungen
folgen. Das ist wichtig. Das war schon früher so und ist
auch jetzt so. Also auf Menschen hören ist der erste entscheidende Punkt.
Der zweite Punkt, der mir immer aufgefallen ist:
Władysław Bartoszewski war für mich immer ein Inbegriff eines großartigen Patrioten. Ich meine damit, dass
seine Loyalität, seine Treue, seine Anhänglichkeit, sein
Einstehen für Polen völlig ohne Zweifel waren. Aber es
war immer ein Einstehen, das auch eine gewisse Selbstdistanz und Selbstreflexion enthielt, das auch ironisch
sein konnte über eigene Positionen. Das war ein wichtiger Teil der Verständigung, weil man auf diese Weise
Brücken baut. Man ist nicht nur von sich selbst überzeugt, sondern man kennt auch die andere Seite und
man kann auch die eigene Seite durchaus mal kritisch
sehen. Das ist ein Zeichen seines großartigen, guten
Selbstbewusstseins und Patriotismus gewesen. Sein Leben war er in Verantwortung für Polen, das kann man
gar nicht anders sagen – aber er hat eben zugleich ganz
besonders intensiv die Brücken gebaut, indem er beide
Seiten hin und wieder ironisch ansah.
Wenn wir heute mit ihm sprechen könnten und wenn
er etwas für die Zukunft sagen wollte, dann würde er
von seiner Erfahrung ausgehend deutlich machen, dass
10

Władysławem Bartoszewskim odbyłam liczne spotkania i rozmowy. Pamiętam, że kiedyś natknęłam
się na niego zupełnym przypadkiem na stacji metra w
Monachium. Sprawiał wrażenie człowieka niezwykle
skromnego i bardzo mądrego. Gdy się do niego zwróciłam, zaserwował mi z miejsca mały wykład. Co dzisiaj
miałby nam do powiedzenia? Moim zdaniem, w obliczu obecnych relacji pomiędzy polskim a niemieckim
rządem, choć sam piastował liczne funkcje państwowe,
doradziłby:
„Nie słuchajcie samego rządu, wsłuchajcie się przede
wszystkim w ludzi! Patrzcie na ludzi, zwróćcie na nich
uwagę, bądźcie z nimi!”
Tak właśnie postępował przecież w obu krajach. W
moim odczuciu jest to lekcja, którą koniecznie musimy dzisiaj traktować z całą powagą. Trudnej sytuacji
na płaszczyźnie relacji międzyrządowych nie uważam
bynajmniej za zły znak dla relacji polsko-niemieckich,
ponieważ przeważająca większość ludzi i społeczeństwa
nie słucha rządzących. To ważne. Tak było kiedyś i tak
jest też teraz. Zatem: wsłuchać się w ludzi – to pierwszy
decydujący punkt.
Punkt drugi, na który stale zwracałam uwagę: Władysław Bartoszewski był w moich oczach symbolem
wybitnego patrioty. Mam tu na myśli jego niewątpliwą lojalność, wierność, przywiązanie i postawę wobec
Polski. Była to jednak zawsze postawa nacechowana
pewnym dystansem do siebie i autorefleksją, mogącą
niekiedy przybierać formę ironiczną wobec własnych
poglądów. Stanowiło to ważną część porozumienia, bo
tak właśnie buduje się mosty. Człowiek nie powinien
być całkowicie przekonany o własnej słuszności – powinien uznawać także drugą stronę i potrafić niekiedy
odnieść się krytycznie do siebie samego. To były oznaki
jego wyjątkowej, pozytywnie rozumianej pewności siebie i patriotyzmu. Całe życie brał odpowiedzialność za
Polskę, inaczej tego nazwać nie można, ale jednocześnie
bardzo intensywnie pracował nad budowaniem mostów,
spoglądając nierzadko z ironią na obie strony.
Gdybyśmy dzisiaj mogli z nim porozmawiać i gdyby
zechciał wypowiedzieć się na temat przyszłości, wówczas zapewne na podstawie swych doświadczeń powiedziałby dobitnie, że porozumienie i budowanie mostów
możliwe jest tylko wtedy, gdy zdołamy postawić się na

man sich nur verständigen und Brücken bauen kann,
wenn man es schafft, sich an die Stelle des anderen zu
versetzen, die Geschichte und die Kultur der anderen
Menschen zu kennen. Er war ja nicht von ungefähr Historiker. Geschichte kann verbinden, sie kann zukünftige
Wege öffnen oder sie verschließen. Geschichte kann zur
Verständigung beitragen, weil man begreift, wie etwas –
oder wie bestimmte Personen – geworden sind. Das ist
entscheidend.
Wir diskutieren hier auch mit Prof. Robert Traba,
meinem langjährigen Freund. Seine Veröffentlichungen,
seine großen Bände zur deutsch-polnischen Erinnerung
sind wunderbar, weil sie eben die perspektivische Seite
von Erinnerung zeigen und damit die Verständigung erleichtern.
Wenn man immer von einer homogenen nationalen
Erinnerung oder einem nationalem Geschichtsverständnis ausgeht, schafft man keine Verständigung.
Dies ist – finde ich – ein großartiges Vermächtnis von
Władysław Bartoszewski. Was kann man heute noch
konkret politisch aus seinem persönlichen Zeugnis und
seinem Vorbild folgern? Die Verständigung zwischen
den Menschen, den Gesellschaften in Europa – Bartoszewski war ja ein großer Europäer – bringt man dadurch
zustande, dass man nicht nur auf die nationalen Regierungen hört, sondern dass man sich insbesondere auf
den Zwischenebenen, auch auf der Ebene der Städte und
Gemeinden, versteht. Da gibt es so viel Übereinstimmung rundum in Europa zwischen Herausforderungen,
Notwendigkeiten und Zielen. Sie werden nicht verstellt
von Machtpolitik oder irgendwelchen nationalen Prestigeideen. Dort können sich die Menschen begegnen.
Diese Brücken zu bauen – so empfinde ich es für mich
– ist auch ein Auftrag von Władysław Bartoszewski.
Ich freue mich, dass ich sehr viele Übereinstimmungen mit dem hier ebenfalls publizierten Beitrag von Prof.
Andrzej Friszke finde, obwohl ich Herrn Friszke noch
nie persönlich getroffen habe. Aber es ist sehr schön zu
sehen, dass unsere Wahrnehmung von Professor Bartoszewski sehr ähnlich ist und das lässt auch ein bisschen
darauf schließen, welche eigenen Werte und Referenzen
man hat – das merkt man immer besonders. Auch Prof.
Robert Traba – mit dem ich seit Langem sehr viel zusammen gewesen bin, vor allem in seiner Zeit in Berlin

miejscu innych, poznać ich historię i kulturę. Nie przez
przypadek był historykiem. Historia może łączyć, może
otwierać lub zamykać przyszłe drogi. Historia może
przyczynić się do porozumienia, ponieważ pomaga zrozumieć genezę pewnych wydarzeń czy konkretnych postaw ludzkich. To decydujące.
Dyskutujemy tu m.in. z moim wieloletnim przyjacielem, prof. Robertem Trabą. Jego publikacje, obszerne
tomy poświęcone polsko-niemieckiej pamięci są wspaniałe, gdyż pokazują właśnie perspektywiczną stronę
pamięci, ułatwiając tym samym porozumienie.
Nie zdołamy osiągnąć porozumienia, wyłącznym
punktem wyjścia czyniąc homogeniczną pamięć
narodową czy też narodowe pojmowanie historii.
Na tym właśnie polega, moim zdaniem, wielkość spuścizny Władysława Bartoszewskiego. Jakie konkretne
wnioski polityczne wynikają dzisiaj z jego osobistego
świadectwa i przykładu? Porozumienie między ludźmi,
między społeczeństwami w Europie – a Bartoszewski
był przecież wybitnym Europejczykiem – buduje się nie
tylko posłuszeństwem wobec narodowych rządów, lecz
przede wszystkim kontaktami na płaszczyznach pośrednich, w tym na płaszczyźnie miast czy powiatów. Pod
tym względem w całej Europie jest wiele zgodności co
do wyzwań, pilnych spraw do załatwienia czy celów. Nie
przysłania ich polityczna walka czy jakieś idee narodowej wielkości. Na takiej płaszczyźnie ludzie mają szansę
prawdziwie spotkać się ze sobą. Budowanie tego rodzaju
mostów uważam za jedno z zadań pozostawionych nam
przez Władysława Bartoszewskiego.
Cieszę się, że tak wiele wspólnego odnajduję w opublikowanym tutaj również tekście prof. Andrzeja Friszke, mimo iż jego samego nigdy dotąd nie miałam okazji
osobiście spotkać. Miło jednak widzieć, jak podobne jest
nasze spojrzenie na profesora Bartoszewskiego. Pozwala
to też nieco ocenić referencje i wartości przyświecające
danemu człowiekowi – zwykle bardzo wyraźnie rozpoznawalne. Także wspomniany już prof. Robert Traba – z
którym spędziłam dużo czasu, zwłaszcza w trakcie jego
pobytu w Berlinie – w swym artykule trafnie stwierdził,
że należy dostrzegać całokształt różnych perspektyw,
czasem właśnie odmiennych, czasem wręcz przeciwnych. Zasada wieloperspektywiczności (cóż za typowo
niemiecki przykład słowotwórstwa!), czyli zasada łącze11

Von links: Prof. Gesine Schwan, Władysław Bartoszewski und
Monika Grütters, Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien, Haus der Wannsee-Konferenz,
20.01.2015

– hat in seinem Aufsatz auf den Punkt gebracht, dass
wir die verschiedenen Perspektiven zusammen sehen
müssen, die manchmal eben verschieden, manchmal
sogar konträr sind. Das Prinzip der Vielperspektivität,
eine typisch deutsche Wortschöpfung, also das Prinzip
verschiedene Perspektiven zusammen zu bringen, ist
eine moderne Art über Gemeinwohl zu sprechen. Das
ist ein traditioneller Begriff, u. a. aus der katholischen
Soziallehre, sehr aktuell und sehr wichtig. Nur wenn wir
das können, die verschiedenen Perspektiven verstehen
(man spricht auch manchmal von Mehrsprachigkeit,
also von der Fähigkeit nicht nur Polnisch, Englisch oder
Französisch zu verstehen, sondern auch zum Beispiel
die Sprache von Ingenieuren, von Künstlern oder von
Sprachwissenschaftlern) – nur wenn wir das lernen,
kommen wir in unserer Welt weiter.
Das können wir besonders gut dort lernen, wo wir
in unserer Stadt, in unserer Lebenswelt, in unserer
Kommune mit anderen zu tun haben.
Ich bin ja Politikwissenschaftlerin, und wie eine Art
Missionarin vertrete ich die Meinung, dass es mehr Institutionalisierung für eine gute Bürgerbeteiligung geben
soll. Wir leben im Zeitalter der Nachhaltigkeit. Wir müssen uns überlegen, wie soll eigentlich unsere Gemeinde
oder unsere Stadt in fünf oder zehn Jahren aussehen.
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Od lewej: prof. Gesine Schwan, Władysław Bartoszewski
i Monika Grütters, Pełnomocniczka Rządu Federalnego ds.
Kultury i Mediów, Dom Konferencji w Wannsee, 20.01.2015
(Foto: Marcin Barcz)

nia różnych perspektyw, jest nowoczesnym sposobem
podejścia do pojęcia dobra wspólnego. To pojęcie tradycyjne, wywodzące się m.in. z katolickiej nauki społecznej, lecz bardzo aktualne i niezwykle ważne. Tylko gdy
zdołamy zrozumieć różne perspektywy (czasem mówi
się o wielojęzyczności, a więc zdolności rozumienia nie
tylko polskiego, angielskiego czy francuskiego, ale też na
przykład języka inżynierów, artystów czy językoznawców), tylko gdy opanujemy tę sztukę, poczynimy postępy na świecie.
Umiejętności te możemy zdobyć przede wszystkim
tam, gdzie stykamy się z innymi – w naszym mieście,
w naszym otoczeniu, w naszej wspólnocie.
Jako politolog reprezentuję w swoiście misjonarski sposób pogląd, że potrzebujemy silniejszej instytucjonalizacji na rzecz głębszego zaangażowania obywatelskiego.

Was müssen wir bedenken für die Nachbarschaft, für
Verkehrssysteme, für die Energiepolitik? Wenn wir als
Bürgerinnen und Bürger in dieser langfristigen Perspektive zusammenkommen und aus den unterschiedlichen
Richtungen – einmal die Gewählten, die in der repräsentativen Demokratie legitimiert sind, Entscheidungen
zu treffen, aber auch die organisierte Zivilgesellschaft
und Unternehmen, die ganz anderen Logiken für die
Erarbeitung längerfristiger Perspektiven mit aufzunehmen (wobei die Gewählten nachher entscheiden sollen)
– wenn wir also konstruktiv für die Zukunft zusammenarbeiten, dann hat die gemeinsam erarbeitete Strategie
auch eine Chance verwirklicht zu werden.
Ich habe in meinen letzten sechs oder sieben Jahren
sogenannte Trialoge moderiert, mindestens fünfzig
(auch mit Polen oder mit Franzosen), wo die unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen.
Auf den kommunalen Ebenen haben wir ganz viele
Verständigungsmöglichkeiten.

Żyjemy w epoce zrównoważonego rozwoju. Konieczna
jest refleksja nad kształtem naszego najbliższego otoczenia czy naszego miasta za lat pięć czy dziesięć. Co
przysłuży się sąsiedztwu, infrastrukturze czy polityce
energetycznej? Jeśli w długofalowej perspektywie jako
obywatelki i obywatele połączymy wysiłki, jeśli wspólnie z różnych stron – z jednej strony wybrani przedstawiciele z demokratycznym mandatem do decydowania,
z innej zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, czy
przedsiębiorcy, wnoszący zupełnie nowe punkty widzenia do opracowania wieloletnich planów (przy czym
ostateczna decyzja należy do wybranych przedstawicieli) – będziemy konstruktywnie współpracować na rzecz
przyszłości, wówczas opracowana wspólnie strategia ma
szansę ziścić się.
W minionych sześciu czy siedmiu latach prowadziłam tak zwane trialogi, łącznie co najmniej pięćdziesiąt,
w trakcie których spotykały się różne punkty widzenia.
Prowadziłam je także z Polakami i Francuzami.
Na poziomie komunalnym mamy bardzo wiele możliwości porozumienia.

Die Herausforderungen (für ein neues Verkehrssystem,
für eine gute Wohnungspolitik, für eine frische Luft, für
eine gute Energie), die sind sehr ähnlich. Unsere Aufgaben und die Herausforderungen sind sehr ähnlich.
Und dann findet man zusammen. Ich plädiere dafür, die
schönen Städtepartnerschaften nicht nur zum Anlass
zum Festessen zu nehmen – obwohl ich ja sehr dafür
bin, ich trinke auch sehr gern Rotwein – sondern vorher auch die professionellen Herausforderungen zu bearbeiten.

Wyzwania są bardzo podobne (nowy system infrastruktury, dobra polityka mieszkaniowa, czyste powietrze,
odnawialna energia). Podobne są zadania i związane z
nimi problemy. Łatwo wtedy o wspólny język. Dlatego
postuluję, aby piękna idea partnerstwa miast nie stanowiła jedynie okazji do okolicznościowych przyjęć (choć
je popieram, sama też lubię czerwone wino), lecz by
przedtem zająć się opracowaniem fachowych zagadnień.

Das führt zu einer viel größeren Annäherung, weil
man in der Sache gemeinsame Interessen hat.

Wspólne interesy w danej sprawie ułatwiają zbliżenie.

Dafür plädiere ich und das wäre ganz und gar im Sinne
von Władysław Bartoszewski.

Taki jest mój postulat, w pełni zgodny z ideą Władysława Bartoszewskiego.
[Tłumaczenie: M. Barcz].
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einen Essay beginne ich mit einem Exkurs, der
ebenso offensichtlich wie erwähnenswert ist. Über
Władysław Bartoszewski kann man nämlich schwer etwas Neues erzählen, und zwar aus zweierlei Gründen:
zum einen, weil bereits viel über ihn geschrieben wurde,
und zum anderen, weil auch er selbst recht viel über sich
erzählte. Dieser Vorteil (für den Verfasser dieser Worte
ein zwangsweise „negativer Vorteil“, wie Lech Wałęsa zu
sagen pflegte) eröffnete paradoxerweise zwei Möglichkeiten einer anderen und – wie ich hoffe – doch irgendwie neuen Sicht auf das Erbe von Władysław Bartoszewski. Meine Reflexion stelle ich hier nämlich vor den
Hintergrund eigener Erfahrungen aus den Begegnungen
mit Władysław Bartoszewski und persönlicher Überlegungen zur Lektüre seiner Werke. Ich beziehe mich also
– erstens – auf jene Motive, die nicht unbedingt allgemein bekannt sind, und versuche – zweitens – sein publizistisches Schaffen in den Kontext meiner – sehr anderen – historischen Erfahrung sowie der Begriffe und
Methodologie der modernen Geschichtsschreibung zu
stellen.
Den Rahmen meiner Reflexion bilden fünf Begegnungen mit ihm, (die ich als grundlegend bezeichnen
würde), sowie unter hunderten Publikationen von Bartoszewski sein – meiner Meinung nach – interessantestes
Werk 1859 Tage von Warschau (1859 dni Warszawy, drei
polnische Auflagen) und der 2010 auf Polnisch erschienene Band Über Deutsche und Polen. Erinnerungen. Prognosen. Hoffnungen (O Niemcach i Polakach. Wspomnienia. Prognozy. Nadzieje).
Die Erste, indirekte Begegnung fand am 28. April 1995 statt. Im Rahmen der Auszeichnung für zukunftsweisende und innovative Projekte der von mir
damals geleiteten Kulturgemeinschaft „Borussia“, nahmen die Schüler des 5. Allgemeinbildenden Lyzeums
in Olsztyn, zusammen mit ihren Lehrerinnen Elżbieta
Traba und Anna Bertrand, als Gäste von Margot Ladechoff von der Kölner Gruppe Amnesty International,
an einem der wichtigsten, symbolischen Ereignisse in
den deutsch-polnischen Beziehungen teil – an der feierlichen gemeinsamen Sitzung des Bundestages und
Bundesrates zum 50. Jahrestag des Endes des Zweiten
Weltkrieges. Nach seiner historischen Ansprache, traf
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wój esej zacznę od dygresji tyleż oczywistej, co wartej podkreślenia. Otóż o Władysławie Bartoszewskim
trudno powiedzieć coś nowego z dwóch powodów: po
pierwsze dlatego, że już dużo o nim napisano oraz dlatego, że sam także sporo o sobie mówił. Ten plus, siłą
rzeczy dla piszącego „plus ujemny”, jak mawiał Lech
Wałęsa, otworzył jednak paradoksalnie dwie możliwości innego i – mam nadzieję – jednak trochę nowego
spojrzenia na dorobek Władysława Bartoszewskiego.
Tłem mojej refleksji uczyniłem mianowicie moje osobiste doświadczenie spotkań z Władysławem Bartoszewskim i refleksje nad lekturą jego prac. Odnoszę się więc
– po pierwsze – do tych wątków, które niekoniecznie są
wszystkim znane oraz – po drugie – próbuję wpisać jego
twórczość we własne – jakże różne – doświadczenie historyczne i siatkę pojęciowo-metodologiczną współczesnej historiografii.
Ramy mojej refleksji tworzy pięć spotkań, które nazwałbym fundacyjnymi oraz spośród kilkuset publikacji – moim zdaniem – najciekawsze dzieło Władysława
Bartoszewskiego czyli 1859 dni Warszawy (trzy wydania) oraz tom O Niemcach i Polakach. Wspomnienia.
Prognozy. Nadzieje (2010).
Pierwsze, pośrednie spotkanie, miało miejsce 28
kwietnia 1995 roku. Za pionierskie i nowatorskie projekty olsztyńskiej Wspólnoty Kulturowej „Borussia”,
którą wówczas kierowałem, uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie razem z nauczycielkami
Elżbietą Trabą i Anną Bertrand jako goście Margot
Ladechoff z kolońskiej grupy Amnesty International,
uczestniczyli w jednym z najważniejszych, symbolicznych wydarzeń w relacjach polsko-niemieckich, czyli
uroczystym posiedzeniu połączonych Izb Bundestagu
i Bundesratu z okazji 50 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Władysław Bartoszewski wygłosił wówczas historyczne przemówienie, a potem spotkał się
z olsztyńskimi uczennicami i uczniami. Dwadzieścia
czworo uczennic i uczniów z olsztyńskiej „piątki” stanowiło część międzynarodowej, ponad sto osobowej grupy
młodzieży z całej Europy. Było to dla nich inicjacyjne
spotkanie z zachodnim sąsiadem. Słowa Władysława
Bartoszewskiego o potrzebie prawdy historycznej i odpowiedzialności za popełniane czyny wieńczyły nieja-

sich Władysław Bartoszewski mit den Schülerinnen und
Schülern aus Olsztyn. Die vierundzwanzig Schülerinnen und Schüler des Olsztyner Fünften Lyzeums waren
Teil einer internationalen, über hundert Personen zählenden Gruppe von jungen Menschen aus ganz Europa.
Für sie war es ein Initiationstreffen mit dem westlichen
Nachbarn. Die Worte von Władysław Bartoszewski über
die Notwendigkeit der historischen Wahrheit und der
Übernahme von Verantwortung für verübte Taten bildeten gewissermaßen die Krönung der Erfahrungen, die
sie zuvor während ihrer Workcamps bei Pflegearbeiten
auf den Friedhöfen aus der Zeit des Ersten Weltkrieges
und Begleitseminaren gesammelt hatten, die „Borussia“
zusammen mit der Aachener Initiative Christen für Europa e. V. in den Jahren 1993–1994 organisierte.
Zum zweiten Mal, diesmal bereits direkt, trafen wir
uns in Olsztyn – Władysław Bartoszewski hielt dort am
28. Mai 2004 während der ersten Regionalen Buchmesse einen Vortrag zum Thema „Polnische Kultur in der
Europäischen Union“. Eine außergewöhnliche und für
Władysław Bartoszewski zugleich ganz normale Sache:
zwischen politischen Gesprächen in Wien und Berlin ist
er einfach so nach Olsztyn gekommen, um durch seine Anwesenheit eine lokale Veranstaltung zu würdigen
und ihr europäischen Rang zu verleihen. Beim dritten
Mal hatte Władysław Bartoszewski, in seiner Funktion
als Preiskomiteevorsitzender des von den Außenministerien beider Länder verliehenen Deutsch-Polnischen
Preises, am 1. Juli 2004 als Preisträger Hans Koschnik
und Robert Traba vorgeschlagen. Die Laudatio hielten
an diesem Tag die Außenminister Włodzimierz Cimoszewicz und Joschka Fischer, aber bis heute bin ich mir

W. Bartoszewski mit Schülerinnen und Schülern aus Olsztyn
am 28. April 1995 vor dem Bundestag in Bonn,
Foto aus der Zeitung „Dziennik Pojezierza” (16.05.1995)
W. Bartoszewski z uczennicami i uczniami z Olsztyna
28 kwietnia 1995 r. przed siedzibą Bundestagu w Bonn,
zdjęcie z gazety „Dziennik Pojezierza” (16.05.1995)

W. Bartoszewski mit Lehrerinnen und Ehefrau Zofia (2 v. r.) nach
einem Vortrag anlässlich der 1. Regionalen Buchmesse in Olsztyn,
Mai 2004; Im Hintergrund eine Ausstellung zum EU-Beitritt
Polens
W. Bartoszewski w towarzystwie nauczycielek i żony Zofii (2 od
p.) po wykładzie z okazji 1. Regionalnych Targów Książki w Olsztynie, maj 2004. W tle wystawa z okazji przystąpienia
Polski do UE
(Foto: Jacek Sztorc)
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sicher, dass nur Władysław Bartoszewski auf die Idee
hätte kommen können, den Preis – neben einem der
Wegbereiter der deutsch-polnischen Versöhnung, dem
früheren Bürgermeister von Bremen, Hans Koschnik –
ausgerechnet an mich zu verleihen.
Viertens hielten Władysław Bartoszewski und Richard von Weizsäcker am 23. November 2006 die Eröffnungsreden bei der Einweihung des Zentrums für
Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie
der Wissenschaften, dessen Leitung ich im August desselben Jahres übernommen hatte.
Und schließlich fünftens – würdigten beide Politiker
am 19. März 2009 mit ihren Vorträgen die Eröffnung
der Ausstellung „My, berlińczycy! Wir Berliner! Geschichte einer deutsch-polnischen Nachbarschaft”, die
an einem der renommiertesten Orte Berlins, dem sog.
Alten Stadthaus, unter Beteiligung von über 700 eingeladenen Gästen stattfand.
Was war bei den genannten Begegnungen-Vorträgen
geschehen? Jede von ihnen war von der Botschaft gekennzeichnet, die Władysław Bartoszewskis Sicht auf die
Philosophie charakterisierte, mit der er an die Geschichte, Politik und die deutsch-polnischen Beziehungen heranging. Unsere persönlichen Begegnungen-Vorträge
bauten vor allem einen Dialog auf, als eine Grundlage
für das „Brückenbauen“ zwischen Menschen, Völkern
und konkurrierenden Ideen.
Begegnungsraum Grenzland

ko doświadczenia młodzieży zdobyte podczas obozów
konserwatorskich przy porządkowaniu cmentarzy z I
wojny światowej i towarzyszących im seminariów, które
„Borussia” organizowała w latach 1993–1994 wspólnie z
Inicjatywą Chrześcijan dla Europy z Akwizgranu.
Po raz drugi, już bezpośrednio, spotkaliśmy się w
Olsztynie, gdzie 28 maja 2004 roku Władysław Bartoszewski wygłosił wykład „Polska kultura w Unii Europejskiej”, podczas pierwszych Regionalnych Targów
Książki. Rzecz niesamowita i zarazem całkiem normalna
dla Władysława Bartoszewskiego: między politycznymi
rozmowami w Wiedniu i Berlinie ot tak sobie wpadł do
Olsztyna, by uświetnić lokalne wydarzenie i nadać mu
europejski wymiar.
Po raz trzeci, 1 lipca 2004 roku, Władysław Bartoszewski w funkcji przewodniczącego kapituły nagrody
polskiego i niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaproponował jako laureatów, Hansa Koschnika i Roberta Trabę. Tego dnia laudacje wygłaszali ministrowie Włodzimierz Cimoszewicz i Joschka Fischer, ale
dziś jestem prawie pewny, że na pomysł, żeby nagrodzić
obok jednego z pionierów polsko-niemieckiego pojednania, byłego burmistrza Bremy, Hansa Koschnika, właśnie mnie, mógł wpaść tylko Władysław Bartoszewski.
Po czwarte, 23 listopada 2006 roku Władysław Bartoszewski i Richard von Weizsäcker wygłosili wykłady
inaugurujące powstanie Centrum Badań Historycznych
PAN w Berlinie, którego kierownictwo objąłem w sierpniu tego roku.

D

ie Begegnungen aus dem Jahr 2004 würde ich als
die Olsztyner Spur in der Biografie von Władysław
Bartoszewski bezeichnen. Sie hatten keine grundlegende Bedeutung in seinem Leben, waren bestimmt nur
eine Episode, die aber einen wichtigen Charakterzug
seiner intellektuellen Identität offenbart. Ein Teil des
Symposiums „Brücken Bauen“ (26. November 2020)
zum fünften Todestag von Władysław Bartoszewski war
seinem Interesse für Kontakte im deutsch-polnischen
Grenzraum, auf beiden Seiten der Oder und Lausitzer
Neisse gewidmet. Bartoszewski jedoch (und genau darauf hat sein Sohn, Władysław Teofil, hingewiesen) verstand diesen Begegnungsraum im viel breiteren Sinne
als nur in der wörtlichen Bedeutung als Grenzgebiet an
Oder und Neisse.
Das Grenzland hatte für ihn vor allem ein kulturelles
Ausmaß, als eine Begegnung mit dem Anderen.
Beeinflusst wurde das von seinem Großwerden in Warschau der Vorkriegszeit, wo es auf dem Hof nicht nur zu
Begegnungen zwischen Gleichaltrigen aus traditionellbürgerlichen Häusern und Arbeiterfamilien kam, sondern auch zwischen jüdischen und polnischen Jugendlichen.
In einer solchen multikulturellen Umgebung sah der
junge Bartoszewski, ein polnischer Katholik, seine
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Vortrag von W. Bartoszewski anlässlich der Eröffnung
des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen
Akademie der Wissenschaften am 23. November 2006
Wykład W. Bartoszewskiego z okazji otwarcia Centrum Badań
Historycznych PAN w Berlinie, 23 listopada 2006 r.
(Foto: CBH)

I po piąte wreszcie obaj wybitni politycy, 19 marca
2009 roku, uświetnili swoimi wykładami, otwarcie wystawy „My, berlińczycy! Wir Berliner! Historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa w metropolii nad Sprewą”,
odbywające się w jednym z najbardziej prestiżowych budynków Berlina, tzw. Altes Stadthaus, z udziałem ponad
700 zaproszonych gości.

natürliche Lebenswelt, nicht gegen sich, sondern
mit sich selbst als ihren Teil – einen realen Raum für
einen Dialog zwischen verschiedenen Standpunkten
und Weltvorstellungen.
Die im Jahr 1990 entstandene Kulturgemeinschaft
„Borussia” gehörte in Polen nach der Wende zu den
Wegbereitern einer solcher Denkweise, sowohl regional
in Ermland und Masuren, als auch europaweit. Zu meiner Verwunderung war Władysław Bartoszewski mit
den Aktivitäten von „Borussia“ und ihren im „Manifest“
von 1990 zum Ausdruck gebrachten Ideengrundsätzen
gut vertraut. Besonders nah waren ihm zwei Textpassagen. Erstens, die Anlehnung an die europäische Kulturtradition auf der Basis der Werte des humanistischen
– weltlichen und christlichen – Personalismus. Zweitens, die Idee der Versöhnung und der Verständigung
zwischen den Völkern, wie sie im folgenden Absatz zum
Ausdruck kommt: „Während wir die polnische Identität
schaffen, uns bemühen, innovativ und effektiv zu handeln und zu denken, entdecken wir gleichzeitig das vorhandene preußische, deutsche und einheimische Erbe,
um – in Erinnerung an die Tragödien des zwanzigsten
Jahrhunderts – zu beweisen, dass wir uns auf dem Weg
zu einer freien und demokratischen Heimat befinden,
die das Wohl der anderen Zwillingsnationen respektiert.
Wir behandeln die Erinnerungsstücke jeder nationalen
Vergangenheit als Erinnerungsstücke der Menschheit.
Keine andere als nur die ethische Denkungsart ist für
und von uns zu akzeptieren. Auf dem Weg zu einem versöhnten und freien Europa, in dem jeder seine Heimat
hat, ist es für uns wichtig, die emotionale Bindung jedes einzelnen Menschen an seine Heimat zu achten und
sie vor dem Hintergrund der historischen und moralischen Wahrheit als einen der wesentlichsten allgemeinmenschlichen Kulturwerte anzusehen. Darüber hinaus
sind wir der Meinung, dass es unsere Aufgabe ist, Versöhnung und Verständigung zwischen dem deutschen
und polnischen Volk aufzubauen.“
Als man 2003 beschlossen hatte, den Preis der beiden Außenminister an die Kulturgemeinschaft „Borussia“ zu verleihen (die Verleihung selbst fand ein Jahr
später statt), hatte diese bereits bedeutende Leistungen
bei der praktischen Umsetzung der im Manifest enthaltenen Ideen auf ihrem Konto, und zwar nicht nur im
deutsch-polnischen Bereich, sondern auch international, in Bezug auf unsere Nachbarn und die polnisch-jüdischen Beziehungen. Für die Tatsache, dass der Preis
personalisiert und ausgerechnet mir überreicht wurde,
gab es mehrere Gründe: die Leitung der Vereinigung;
die Organisation einiger eigener wichtiger internationaler Projekte, die Redaktion des Magazins „Borussia“
und zwei frisch herausgegebene Publikationen – Vertreibung aus dem Osten. Deutsche und Polen erinnern
sich (2000, polnische Auflage 2001 und 2002) und Land
der tausend Grenzen (2003) – deren Inhalt Władysław
Bartoszewski im Kontext des deutsch-polnischen Dialoges besonders schätzte.

Cóż takiego się stało podczas wspomnianych spotkań-wykładów? Każde z nich miało w sobie wymiar
przesłania, charakteryzującego podejście Władysława
Bartoszewskiego do filozofii rozumienia historii, polityki i relacji polsko-niemieckich. Nasze osobiste spotkania-wykłady budowały przede wszystkim dialog, jako
podstawę „budowania mostów” między ludźmi, narodami i konkurującymi ideami.
Pogranicze

S

potkania z roku 2004 nazwałbym tropem olsztyńskim w życiorysie Władysława Bartoszewskiego. Nie
miały one podmiotowego znaczenia w jego życiu, były
zdecydowanie epizodem, który odkrywa jednak ważny rys jego osobowości intelektualnej. Fragment obrad
sympozjum „Budowanie mostów”, zorganizowanego z
okazji piątej rocznicy śmierci Władysława Bartoszewskiego, poświęcono zainteresowaniom kontaktami na
pograniczu polsko-niemieckim, po obu stronach Odry
i Nysy Łużyckiej. Tyle, że – na co zwrócił uwagę jego syn
Władysław Teofil – Bartoszewski rozumiał pogranicze
szerzej niż tylko w dosłownym wymiarze przygranicznych terenów nad Odrą i Nysą. Pogranicze pojmował
głównie w wymiarze kulturowym, jako spotkanie z Innym. Wpływ na to miało wychowanie w przedwojennej
Warszawie, gdzie na podwórku spotykała się oprócz rówieśników zarówno z tradycyjnie mieszczańskich, jak i
robotniczych rodzin, również młodzież polska i żydowska.
Młody Bartoszewski, polski katolik, w takim wielokulturowym środowisku dostrzegał naturalny wymiar
życia nie przeciw sobie, lecz ze sobą, realną przestrzeń dialogu między różnymi postawami i wyobrażeniami o świecie.
Powstała w 1990 roku Wspólnota Kulturowa „Borussia” była w III Rzeczpospolitej prekursorką podobnego
myślenia zarówno w wymiarze regionalnym Warmii i
Mazur, jak i europejskim. Ku mojemu zdziwieniu Władysław Bartoszewski znał aktywność „Borussii” i jej
zasady ideowe wyrażone w „Manifeście” z 1990 roku.
Szczególnie bliskie były mu dwa pasaże. Po pierwsze,
odwołanie się do europejskiej tradycji kulturowej opartej na wartościach personalizmu humanistycznego:
świeckiego i chrześcijańskiego. Po drugie, idea pojednania i porozumienia między narodami, wyrażona we
fragmencie: „Tworząc polską tożsamość, dążąc do nowatorskiego i skutecznego działania oraz myślenia, jednocześnie odkrywamy tu zastane dziedzictwo pruskie,
niemieckie, rodzime, aby – pomni tragedii dwudziestowiecznych – dowieść, że podążamy do wolnej i demokratycznej ojczyzny, szanując dobro innych bliźniaczych
narodów. Pamiątki każdej narodowej przeszłości traktujemy jako pamiątki ludzkości. Nie ma dla nas innego
myślenia o świecie niż myślenie etyczne. W drodze do
pogodzonej i wolnej Europy ojczyzn pragniemy kulty17

Eine Ehrung des Werkes von Władysław Bartoszewski in Olsztyn war 2009 die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität von Ermland und Masuren an
ihn: „Für die Treue gegenüber universellen Werten, die
im Dienst für den anderen Menschen zum Ausdruck
kommt, sowie für ein wunderbares Zeugnis der Vaterlandsliebe und die Pflege des nationalen Gewissens.
(…) Für die Dokumentation des Märtyrertums und der
heroischen Haltungen während des Zweiten Weltkrieges, insbesondere des Heldentums und des Leidens der
Menschen von Warschau; für die Förderung und Verwirklichung der Versöhnung und des internationalen,
interkonfessionellen und interkulturellen Dialoges, namentlich zwischen Polen, Juden und Deutschen“.
Ein Jahr zuvor hatte der mit Władysław Bartoszewski
befreundete Vorsitzende des Europäischen Parlaments,
Hans-Gert Pöttering denselben Titel an der Olsztyner
Hochschule erhalten. Bei der Redaktion des aus diesem
Anlass publizierten zweisprachigen Buches Erinnerung.
Eine Herausforderung für das moderne Europa (2008)
habe ich Bartoszewski – damals in seiner Funktion als
Staatssekretär in der Premierministerkanzlei und als
Beauftragter des Premierministers für den internationalen Dialog – darum gebeten, eine Botschaft zu verfassen. In seinem Text mit dem Titel Auf den Spuren der
europäischen Seele, nahm er nicht nur Bezug auf den
Ausgezeichneten und seine Mission, sondern auch auf
die Idee Europas. Ihre Quintessenz sah er im Schicksal
von Ermland und Masuren. Den Begegnungsraum definierte er als einen Fluch und zugleich eine Chance auf
ein wahres Verständnis des Wesens von Europa: „Ein
Teil der Geschichte vieler Völker spielte sich unter dem
Himmel von Ermland und Masuren ab. In Mitteleuropa gibt es also nur wenige Orte, denen die Geschichte
einen ähnlichen Stempel aufgedrückt hatte. Orte, die
lange unter dem Fluch des Grenzlands leiden mussten
und wo aus gegenwärtiger Sicht das gemeinsame Erbe
vor dem Hintergrund der reichen Vergangenheit derart
deutlich sichtbar wäre. (…) Die Trauer und die Melancholie gehören mit Sicherheit zur Landschaft von Ermland und Masuren. Aber es lohnt sich, auch gerade von
dort aus auf die Suche nach der europäischen Seele aufzubrechen.“
Dialog
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wei Personen spielten eine entscheidende Rolle
bei der Gründung des Zentrums für Historische
Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, einer Institution völlig neuer Art in den
deutsch-polnischen Beziehungen: Władysław Bartoszewski und Irena Lipowicz. Die politischen Mäander
und Hintergründe ihrer Entstehung kenne ich nicht.
Aus vielen Gesprächen mit Władysław Bartoszewski
weiß ich, dass beim Berufungsverfahren des ersten Leiters dieser Einrichtung nicht nur mein wissenschaftliches Schaffen und öffentliches Engagement eine Rolle
spielten, sondern vor allem meine Vision. Im Exposé
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wować miłość do ziemi rodzimej w kontekście wartości
ogólnoludzkich opartych na szacunku dla prawdy historycznej, moralnej, egzystencjalnej. Ponadto uważamy, iż
naszym zadaniem jest budowanie pojednania i porozumienia pomiędzy narodami polskim i niemieckim”.
Gdy w 2003 roku decydowano (wręczenie nastąpiło
rok później) o przyznaniu nagrody ministrów spraw zagranicznych Wspólnota Kulturowa „Borussia” miała już
na koncie bogaty dorobek praktykowania idei manifestu
i to nie tylko w wymiarze polsko-niemieckim, lecz również międzynarodowym, odnoszącym się do naszych
sąsiadów oraz relacji polsko-żydowskich.
O spersonalizowaniu i przeniesieniu nagrody na moją
osobę zadecydował fakt kierowania stowarzyszeniem,
autorskiej organizacji kilku ważnych, międzynarodowych przedsięwzięć, redagowanie czasopisma „Borussia” oraz świeżo wydane dwie publikacje Wypędzeni ze
Wschodu (2001, drugie wydanie 2002) i Kraina tysiąca
granic (2003), których wartość szczególnie doceniał w
kontekście dialogu z Niemcami.
Uhonorowaniem dorobku Władysława Bartoszewskiego w Olsztynie było nadanie mu w 2009 roku tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: „Za wierność wartościom uniwersalnym,
wyrażającą się w służbie drugiemu człowiekowi, oraz
wspaniałe świadectwo miłości ojczyzny i pielęgnowanie
narodowego sumienia. (…) Za dokumentowanie martyrologii i postaw heroicznych okresu II wojny światowej,
a w szczególności bohaterstwa i cierpienia Warszawy, za
promowanie i urzeczywistnianie pojednania oraz dialogu międzynarodowego, międzykonfesyjnego i międzykulturowego, zwłaszcza między Polakami, Żydami i
Niemcami”.
Rok wcześniej ten sam tytuł na olsztyńskiej uczelni
otrzymał przyjaciel Władysława Bartoszewskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Hans-Gert Pöttering. Wydając z tej okazji dwujęzyczną książkę Pamięć.
Wyzwanie dla współczesnej Europy (2008), poprosiłem
o napisanie przesłania właśnie Bartoszewskiego, występującego wówczas w randze sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika Prezesa
Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego.
W swoim tekście zatytułowanym Na tropach europejskiej duszy, odniósł się nie tylko do laureata i jego misji,
lecz również do idei Europy. W losach Mazur i Warmii
dostrzegał jej kwintesencję.
Pogranicze definiował jako przekleństwo i jednocześnie szansę dla realnego zrozumienia istoty europejskości.
Pisał: „Część historii wielu nacji rozegrała się pod
warmińsko-mazurskim niebem. W Europie Środkowej
istnieje zatem niewiele miejsc, na których historia odcisnęłaby podobne piętno. Miejsc, które długo cierpiały
klątwę pogranicza i gdzie z obecnej perspektywy równie
wyraźnie widoczne byłoby, na tle bogatej przeszłości,
wspólne dziedzictwo. (…) Smutek i melancholia nale-

habe ich sie folgendermaßen beschrieben: „Den Tätigkeitsrahmen des neuen Instituts bestimmen zwei Begriffe: polnisch und historische Forschung. Ihrem Inhalt
entsprechend, stelle ich mir das Zentrum vor allem als
polnisches Wissenschaftsinstitut vor, das die Errungenschaften der polnischen Wissenschaft repräsentiert und
popularisiert, und zwar im breiten Kontext der in dieser
Hinsicht stattfindenden Veränderungen in Deutschland
und in Europa. In seiner ersten Aktivitätsphase muss
das Zentrum einen festen und wissenschaftlich glaubwürdigen Platz auf der Karte der deutschen Forschungsinstitutionen einnehmen. Die deutsch-polnischen Kontakte auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften sind seit
Jahren intensiv. Nach wie vor lassen sie jedoch ein weites
Feld für weitere Aktivitäten offen. Fünfzig Jahre westdeutscher Westorientierung und ein intensives polnisches Interesse an Osteuropa in letzter Zeit haben einen
neuen Freiraum für gegenseitige Kontakte geschaffen.
Dank dem Zentrum gibt es nun die Möglichkeit, die polnischen Wissenschaftler in das Netzwerk der deutschpolnischen und internationalen Forschungsgruppen
intensiver einzubeziehen. Nur dank solcher Kontakte ist
es möglich, den Raum für einen authentischen Dialog
zu schaffen und auszudehnen. Das ist, meiner Meinung
nach, die wichtigste Aufgabe des Zentrums, denn die
Rhetorik mancher deutsch-polnischen Debatten der
letzten Jahre lässt uns in die Realität aus der Zeit vor 20
oder 30 Jahren zurückkehren. Im Interesse der wissenschaftlichen Autorität des Zentrums und seiner dauerhaften Präsenz in Deutschland kann ich es mir nicht
vorstellen, sich in laufende, emotional beladene, und
dabei aus der Perspektive des deutsch-polnischen Dialoges zweitrangige politische Debatten zu engagieren.“
Diese Vision, vorgeschlagen gerade in dem Augenblick, als die ersten Regierung der Partei „Recht und
Gerechtigkeit“ ins Leben gerufen und die polnische
Deutschland-Politik verschärft wurde, überzeugte sowohl Władysław Bartoszewski, als auch den Vorsitzenden der Polnischen Akademie der Wissenschaften,
Andrzej Legocki. Der von beiden Wissenschaftlern fast
einstimmig ausgesprochene Satz „Machen Sie ihre Sache, wir werden Sie dabei nicht stören“ eröffnete immer
neuen Gruppen von wissenschaftlichen Mitarbeitern
die Möglichkeit, das innovative Programm umzusetzen. Władysław Bartoszewski griff tatsächlich nicht ein.
Manchmal schlug er, wenn er andere Ansichten hatte,
dies oder jenes vor, aber stets mit großem Respekt für
die Souveränität der gerade durchgeführten Programme. Für ihn war das Zentrum für Historische Forschung
Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften die
Erfüllung der Vision des schwierigen Dialoges, die er in
seiner Ansprache im Jahre 1995 vorgeschlagen hatte. Für
mich gab es die Möglichkeit der Ausarbeitung von zwei
originellen und im Sinne von bilateralen Programmen
unkonventionellen Unternehmungen an der Grenze
zwischen Wissenschaft und Kultur, deren Qualität und
Rang mit der Hauptströmung der europäischen Debatten übereinstimmten. Ich denke hier an das Projekt über

żą z pewnością do warmińsko-mazurskiego krajobrazu.
Ale opłaca się również właśnie stąd ruszyć na poszukiwanie europejskiej duszy”.

W. Bartoszewski an der Universität Olsztyn am 3.06.2009
W. Bartoszewski na Uniwersytecie w Olsztynie 3.06.2009 r.

Dialog
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wie osoby odegrały decydującą rolę w powołaniu
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie,
instytucji nowego typu w relacjach polsko-niemieckich:
Władysław Bartoszewski i Irena Lipowicz. Nie znam
politycznych meandrów i zakulisowych działań związanych z jej powołaniem. Z wielokrotnych rozmów z
Władysławem Bartoszewskim wiem, że w procedurze
powoływania pierwszego dyrektora tej placówki liczył
się nie tylko mój dorobek naukowy i zaangażowanie w
działalności publicznej, lecz przede wszystkim wizja.
W expose opisałem ją następująco: „Ramy działalności
nowego instytutu określają dwa pojęcia: polskie i badania historyczne. Zgodnie z ich treścią wyobrażam sobie
CBH przede wszystkim jako polski instytut naukowy,
reprezentujący i propagujący dokonania polskiej nauki
w szerokim kontekście dokonujących się w tym względzie zmian w Niemczech i Europie. W pierwszym okresie aktywności CBH musi znaleźć sobie trwały i naukowo wiarygodny punkt na mapie niemieckich instytucji
badawczych. Polsko-niemieckie kontakty w dziedzinie
nauk humanistycznych są od lat intensywne. Ciągle
pozostawiają jednak duże pole do aktywności. Prawie
50 lat zachodnioniemieckiej westernizacji a w ostatnim okresie intensywne polskie zainteresowanie Europą Wschodnią, stworzyły nową niezagospodarowaną
przestrzeń wzajemnych kontaktów. Dzięki CBH istnieje
możliwość intensywniejszego włączania polskich naukowców, poprzez Niemcy, w sieć polsko-niemieckich i
międzynarodowych zespołów badawczych. Tylko dzięki
takim kontaktom możliwe jest poszerzanie i tworzenie
przestrzeni autentycznego dialogu. Jest to według mnie
najważniejsze zadanie CBH, ponieważ retoryka niektórych dyskusji polsko-niemieckich ostatnich lat cofa nas
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Otwarcie Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie,
23 listopada 2006 r. Od lewej: prof. Jan Strelau (wiceprezes PAN),
prof. Robert Traba, Władysław Bartoszewski, Richard
von Weizsäcker, prof. Andrzej Legocki (prezes PAN), prof. Jan
Kurzydłowski (wiceminister w MNiSW) – (Foto: CBH)

Eröffnung des Zentrums für Historische Forschung Berlin am 23.
November 2006. Von links: Prof. Jan Strelau (stellv. Vorsitzender
der PAW), Prof. Robert Traba, Władysław Bartoszewski, Richard
von Weizsäcker, Prof. Andrzej Legocki (Vorsitzender der PAW),
Prof. Jan Kurzydłowski (stellv. Wissenschaftsminister)

die deutsch-polnischen Erinnerungsorte (2007–2016)
und die schon erwähnte Ausstellung „My, berlińczycy!
Wir Berliner! Geschichte einer deutsch-polnischen
Nachbarschaft” (2006–2009).
Am 23. November 2006 eröffnete Professor Bartoszewski an der Freien Universität zu Berlin feierlich das
Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, als Ehrengast war
auch Bundespräsident a. D. Richard von Weizsäcker anwesend. Aus ihrem Dialog entstand, mit mir als Gründungsleiter im Hintergrund, ein Trialog, in dem sich der
Stand der historischen Forschung und Debatten sowie
das Bedürfnis, sie fortzusetzen, widerspiegelten. In ihren
Biografien erblickte ich die symbolische Dimension von
Nachbarschaft. „Wir finden [in ihnen] die dramatischen
Ereignisse der letzten Jahrzehnte in der Geschichte Europas wieder und sehen die Verschiedenheit der Schicksale von Polen und Deutschen. Zugleich erkennen wir
die außergewöhnliche Bereitschaft zur Überwindung
der in der Psyche tief verwurzelten Traumen, die eine
Folge von Tragödien des 20. Jahrhunderts sind, sowie
den Willen zur Arbeit an der Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen auf der Basis des neuen Wertesystems, der Verständigung und der Partnerschaft.“
Bundespräsident von Weizsäcker würdigte vor allem
die individuellen Verdienste von Bartoszewski: „In erster Linie möchte ich sehr herzlich meinen sehr geehrten und lieben Freund Władysław Bartoszewski begrüßen. Mit der Zeit hatten wir die Gelegenheit, uns näher
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do rzeczywistości sprzed lat 20–30. Dla powagi naukowej CBH i jego obecności w Niemczech w długim trwaniu, nie wyobrażam sobie angażowania się w bieżące,
emocjonalnie nacechowane, ale drugorzędne z perspektywy polsko-niemieckiego dialogu, dyskusje polityczne”.
Taka wizja zaproponowana w momencie powołania
pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości i wyostrzenia
polskiej polityki wobec Niemiec, przekonała zarówno
Władysława Bartoszewskiego, jak i prezesa PAN, Andrzeja Legockiego. Prawie jednomyślnie wypowiedziana
przez obu naukowców fraza „proszę robić swoje, nie będziemy przeszkadzać” otwarła możliwości realizacji nowatorskiego programu przez kolejne zespoły pracowników naukowych. Władysław Bartoszewski rzeczywiście
nie ingerował. Czasami coś sugerował, gdy miał inne
poglądy, ale zawsze z dużym poszanowanie suwerenności realizowanych programów. Dla niego CBH PAN
było spełnieniem wizji trudnego dialogu, którą zaproponował w swoim przemówieniu w 1995 roku. Dla mnie
dało możliwości wykreowania dwóch oryginalnych i w
sensie bilateralnych programów, niekonwencjonalnych
przedsięwzięć na styku nauki i kultury, których jakość i
ranga wpisywały się w główny nurt debat europejskich.
Mam na myśli projekt o polsko-niemieckich miejscach
pamięci (2007–2016) i wspominaną już wystawę „My,
berlińczycy! / Wir Berliner! Historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa w metropolii nad Sprewą XVIII–XX
wieku” (2006–2009).
Dnia 23 listopada 2006 r. na Freie Universität w Berlinie profesor Bartoszewski zainaugurował uroczyste
otwarcie CBH PAN, którego honorowym gościem był
również były prezydent RFN Richard von Weizsäcker.
Z ich dialogu, z moim udziałem, jako dyrektora-założyciela w tle, powstał trialog odzwierciedlający stan badań

kennenzulernen. Aus unseren Erfahrungen schöpfend,
arbeiteten wir für die Verbesserung der deutsch-polnischen Beziehungen. Niemand hat dazu mehr beigetragen als Sie. Deshalb bereitet es mir so große Freude, an
dieser Feierstunde zusammen mit Ihnen teilzunehmen“.
Und Bartoszewski stellte in seiner Ansprache über das
damals entstehende Zentrum für Historische Forschung
Berlin fest: „Bislang gab es keine ähnlichen polnischen
Institutionen [wie das Deutsche Historische Institut in
Warschau]. Man kann das auf verschiedene Weise erklären. Wenn es keine anderen Erklärungen gibt, schiebt
man die Schuld üblicherweise dem Geldmangel zu.
Ich bin jedoch der Meinung, dass es uns trotz diesen
Schwierigkeiten gelingen wird, hier, in Berlin, ein seriöses wissenschaftliches Zentrum aufzubauen, das dem
historischen Dialog neue Qualität verleihen wird“. Seine
Erwartungen verband er vor allem mit der Aufarbeitung
des Zweiten Weltkrieges.
In seinen letzten Lebensjahren wurde er auch zum
Befürworter der Entstehung eines Denkmals polnischer Kriegsopfer in Berlin, jedoch fand seine Stimme 2014 kein breites Echo in Deutschland.
Beide Politiker begegneten sich drei Jahre später,
am 19. März 2009 wieder, anlässlich der Ausstellungseröffnung über polnische Berliner, die aus zeitlicher
Perspektive den Wert eines der größten kulturell-wissenschaftlichen Projekte der letzten Jahrzehnte in den
deutsch-polnischen Beziehungen bewahrt. Władysław
Bartoszewski hatte ein wunderbares Gespür für die Absichten der Ausstellungsmacher. Es ging bei ihr nicht um
irgendeine großtuerische Darstellung des Polentums in
der deutschen Hauptstadt, sondern um den Versuch, die
Prozesse der Akkulturation, des sozialen und mentalen
Heimischwerdens im fremden Raum der Stadt (in dem
die deutsche Innenpolitik kreiert wurde), sowie ihren
Einfluss auf deutsch-polnische Nachbarschaft und europäische Beziehungen zu verstehen. Durch seine Forschungsaufenthalte und zahlreiche Freundschaften fand
Władysław Bartoszewski in der Ausstellung einen Teil
seiner eigenen autobiografischen Erzählung wieder, verwoben mit der großen Geschichte.
Für besonders wichtig im Ausstellungskonzept hielt
er die Betonung im Narrativ dessen, was verbindet,
statt dessen, was trennt, und was uns erlaubt, die
Geschichte zu verstehen, statt sie für politische Zwecke zu antagonisieren.
Das von mir geschriebene Ausstellungskonzept, das
wir später im Kreis von angestellten und freien Mitarbeitern des Zentrums in die Sprache des Ausstellungsnarrativs übersetzten, erhielt dank der Firma „Ptasia 13”
aus Posen unter der Leitung von Danuta Słomczyńska
ein innovatives Design. Zum Jahresende wurde die Ausstellung in Essen mit dem renommierten europäischen
Designpreis, dem Ret Dot Design Award, gekrönt.

i debat historycznych oraz potrzebę ich kontynuacji. W
ich życiorysach odlazłem symboliczny wymiar sąsiedztwa: „Odnajdujemy [w nich] dramatyczne wydarzenia
ostatnich dziesięcioleci historii Europy oraz dostrzegamy odmienność losów Polaków i Niemców.
Równocześnie rozpoznajemy niezwykłą gotowość do
przezwyciężenia głęboko zakorzenionych w psychice
traum spowodowanych tragediami XX wieku i chęć do
pracy nad poprawą wzajemnych stosunków opartych na
nowym systemie wartości, na porozumieniu i partnerstwie”.
Prezydent von Weizsäcker oddał przede wszystkich hołd indywidualnym zasługom Bartoszewskiego:
„Chciałbym bardzo serdecznie powitać szanownego i
mojego drogiego przyjaciela Władysława Bartoszewskiego. Z biegiem czasu mieliśmy okazję bliżej się poznać.
Czerpiąc z naszym doświadczeń współpracowaliśmy na
rzecz polepszenia stosunków polsko-niemieckich. Nikt
tak się temu nie przysłużył jak Pan. Dlatego też jest dla
mnie tak wielką przyjemnością brać udział w tej uroczystości razem z Panem“. Natomiast Bartoszewski, mówiąc
o powstającym wówczas CBH PAN w Berlinie, stwierdził: „Dotąd nie było podobnych [do Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie] polskich instytucji.
Można to tłumaczyć w różny sposób. Gdy nie ma innych
wyjaśnień, winę zrzuca się zwykle na brak pieniędzy. Ja
jednak uważam, że pomimo tych trudności uda nam
się stworzyć tutaj, w Berlinie, poważny ośrodek naukowy, który nada nową jakość historycznemu dialogowi”.
Swoje oczekiwania wiązał głównie z przepracowaniem
II wojny światowej. Pod koniec życia stał się też orędownikiem powstania pomnika polskich ofiar wojny w
Berlinie, jednak w roku 2014 głos jego nie spotkał się w
Niemczech z rezonansem.
Obaj politycy spotkali się trzy lata później, 19 marca
2009 roku, na otwarciu wystawy o polskich berlińczykach, która z perspektywy czasu zachowała walor jednego z największych projektów kulturalno-naukowych
ostatnich dekad w relacjach polsko-niemieckich. Władysław Bartoszewski znakomicie wyczuł intencje twórców wystawy. Nie chodziło w niej o rodzaj emanacji
polskością w stolicy Niemiec, lecz o próbę zrozumienia
procesów akulturacji, społecznego i mentalnego zadomawiania się w obcej przestrzeni miasta, w którym kreowana była wewnętrzna polityka Niemiec i ich oddziaływanie na polsko-niemieckie sąsiedztwo oraz relacje
europejskie. Władysław Bartoszewski poprzez pobyty
naukowe i liczne przyjaźnie odnajdował na wystawie
fragment swojej autobiograficznej opowieści wplecionej
w wielką historię.
Za szczególnie istotne w koncepcji wystawienniczej
uznał położenie akcentów narracji na to, co łączy a
nie dzieli, pozwala rozumieć historię a nie antagonizować ją dla celów politycznych.
Autorski scenariusz, który pisałem a następnie przekładaliśmy na język narracji wystawienniczej z gronem
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Geschichte und Politik

W

enn es um das Werk von Władysław Bartoszewski
geht, würde ich dieses in dem Dreieck: Geschichte – Politikwissenschaft – Geschichtsdidaktik platzieren.
Thematisch umfasst es dabei den Krieg und die Besatzungszeit sowie die deutsch-polnischen Beziehungen.
Darauf beziehen sich auch die Begegnungen anlässlich
der Gründung des Zentrums für Historische Forschung
Berlin im Jahre 2006 und aus Anlass der Ausstellungseröffnung „Wir, Berliner …“ 2009.
Wenn ich heute entscheiden müsste, welches der
genannten Fachgebiete die wichtigste Spur in seinem
Schaffen hinterlassen hat, würde ich mit Überzeugung
antworten, dass es sich um die Geschichtsdidaktik handelt, obwohl Władysław Bartoszewski sich selbst wahrscheinlich einfach als Historiker bezeichnet hätte. Ich
denke jedoch nicht an eine Geschichtsdidaktik im engen Sinne der Schulbildung, sondern in der Bedeutung,
die ihr Jörn Rüsen (geb. 1938), einer der wichtigsten
deutschen Geisteswissenschaftler der Nachkriegszeit,
gegeben hat. Er war es nämlich, der die „historische
Sinnbildung“ als eine Aufgabe der Didaktik bezeichnete.
Anders ausgedrückt, geht es dabei darum, im Rahmen
einer Erzählung die Geschichte als etwas Geordnetes
und Verständliches erscheinen zu lassen.
Auf diese Art, ohne große Theorie und ohne methodologische Erwägungen, hat auch Władysław
Bartoszewski die Geschichte intuitiv betrieben.
Dank dessen ist die Chronikaufzeichnung 1859 Tage von
Warschau nicht nur eine Sammlung von Tatsachen, sondern vor allem ein Versuch „der Erklärung fürs Verstehen“ (Aleksander Gieysztor), was eine Quintessenz der
Berufung als Historiker darstellt.
Dank seiner natürlichen Neigung zur lebendigen,
mündlichen Aussageform, schuf Władysław Bartoszewski in verschiedenen narrativen Formeln Publikationen, die allesamt an eine gewisse Art von Gesprächsinterviews erinnern. Das beste Beispiel dafür sind seine
Gespräche mit [dem polnischen Publizisten, Anm. d.
Red.] Michał Komar Wywiad rzeka (2006) und … mimo
wszystko, wywiadu rzeki księga druga (2008). Die Erzäh22

Eröffnung der Ausstellung „Wir Berliner!”
am 19. März 2009. Von links: Prof. Robert Traba,
Danuta Słomczyńska und Władysław Bartoszewski
Otwarcie wystawy „My, berlińczycy!” 19 marca 2009 r.
Od lewej: prof. Robert Traba, Danuta Słomczyńska
i Władysław Bartoszewski

pracowników i współpracowników CBH PAN, zyskał
nowatorską oprawę plastyczną firmy „Ptasia 13” z Poznania, kierowaną przez Danutę Słomczyńską. Pod koniec roku, w Essen, wystawie przyznano najbardziej prestiżową nagrodę w dziedzinie wzornictwa artystycznego
w Europie, Ret Dot Design Award.
Historia i polityka

J

eżeli chodzi o twórczość Władysława Bartoszewskiego, zamknąłbym ją w trójkącie: historia – nauki
o polityce – dydaktyka historii. Tematycznie natomiast
obejmuje ona wojnę i okupację niemiecką oraz stosunki polsko-niemieckie. Do niej nawiązują też spotkania
z okazji powołania CBH PAN w 2006 roku i otwarcia
wystawy „My, berlińczycy! …” w 2009 roku.
Gdybym miał rozstrzygać dziś, która ze wspomnianych dziedzin pozostawiła najważniejszy ślad w jego
twórczości, odpowiedziałbym z przekonaniem, że dydaktyka historii, choć zapewne sam Władysław Bartoszewski określiłby się po prostu mianem historyka. Nie
myślę jednak o dydaktyce historii w znaczeniu wąskiej
edukacji szkolnej, lecz w znaczeniu, jakie nadał jej Jörn
Rüsen (ur. 1938), jeden z najważniejszych niemieckich
humanistów powojnia. To właśnie on jako zadanie dydaktyki określił „nadawanie historycznego sensu” (die
historische Sinnbildung). Mówiąc inaczej, chodzi o to,
by w opowieści pozwolić historii objawić się jako coś
uporządkowanego i zrozumiałego. Tak, bez wielkiej teorii i metodologicznych dywagacji, intuicyjnie uprawiał

lungen von Władysław Bartoszewski lassen sich nicht im
einfachen Rahmen des „Interviews“ unterbringen. Sie
passen auch nicht zur klassischen erzählten Geschichte.
Dies erlaubt weder sein Temperament als Orator, noch
seine unkonventionelle Persönlichkeit. Dutzende seiner autobiografischen Aussagen ergänzen unser Wissen
über die vergangen Zeiten. Der Autor nutzt sie zugleich
zur Selbstdefinition eigener Ansichten, Haltungen, seines Lebensweges. Im Laufe der Aussage breiten sich seine Gedanken aus, werden dynamischer, evolvieren von
einfacher Rekonstruktion vergangener Ereignisse zu
Interpretationen, angereichert mit Exkursen – und im
Fall des Bandes O Niemcach i Polakach. Wspomnienia.
Prognozy. Nadzieje um zusätzliches Wissen ergänzt, das
er aus zugänglich gewordenen, neuen Archivquellen gewonnen hatte. Sie behalten ihre Authentizität. Gleichzeitig zwingen sie die Historiker zur Suche nach ähnlich
dynamischen, neuen Interpretationsinstrumenten.
Ich denke, heute wäre Władysław Bartoszewski Mentor und Förderer finis coronat opus der Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission – d. h. des zwölfjährigen
Geschichtsbuchprojekts. Der ihm als Basis dienende
Grundsatz der Kontroversität und Multiperspektivität
bildete nämlich auch den Kern der historischen Narration von Bartoszewski. Diese Fähigkeit der Interpretation
und der historischen Sinnbildung möchte ich an einem
Beispiel darstellen, diesmal aus dem Bereich der politischen Kultur. Die am stärksten ambivalente Haltung
hatte Władysław Bartoszewski gegenüber Bundeskanzler Willy Brandt. Sein Urteil über Brandt spiegelt die Art
des Denkens und der Konstruktion seiner Erzählungen
wider. Hier kommt die Quintessenz aus der Aussage im
Band O Niemcach i Polakach: „Und Brandts Warschauer
Kniefall vor dem Denkmal der Ghetto-Helden, na ja, er
war spontan und rührend. Und wurde sehr gut wahrgenommen, gut für Deutschland, für Deutsche, für Juden, und für die Polen war es lehrreich, dass Brandt ein
ehrlicher Mensch ist“. Die Interpretation dieser Tatsache
diente gleichzeitig als Vorwand für eine tiefergehende
Überlegung zu den deutsch-polnischen Beziehungen.
„Warum hatte der deutsche Kanzler nicht vor irgendeinem historischen Denkmal der Polen gedacht?“, schien
Bartoszewski zu fragen. Vielleicht benutzte Brandt Polen nur als Instrument für die Umsetzung seines größten politischen Ziels – der „Ostpolitik“? Das war keine
„polnische Überempfindlichkeit“. Ich erkenne in diesen
Überlegungen die Enttäuschung, dass „wir auf der anderen Seite der Oder nicht verstanden werden“. In der
Geste von Brandt sah er eine gewisse deutsche Neigung,
die historische Wirklichkeit zu beurteilen: Sobald „jemand die Tatsache der moralischen, politischen oder
generationellen Verantwortung für die Verbrechen des
Holocausts zugibt, denkt er sofort, alle Sachen im jeweiligen Land erledigt zu haben. Dabei wurde doch Polen
selbst zum Opfer der fünfjährigen deutschen Besatzung.
Deutsche verstehen das absolut nicht“.
Diesen Mangel an Sensibilität für „Andere“ bei
Brandt und bei vielen deutschen Bürgern betrachtet

historię Władysław Bartoszewski. Kronikarski zapis
1859 dni Warszawy jest dzięki temu nie tylko zbiorem
faktów, ale przede wszystkim próbą „wyjaśniania dla
zrozumienia” (Aleksander Gieysztor), co jest kwintesencją powołania historyka.
Dzięki naturalnym skłonnościom do barwnej, ustnej
formy wypowiedzi, Władysław Bartoszewski doczekał się, w różnej formule narracyjnej, publikacji, które
są rodzajem wywiadu rzeki, czego najlepszym przykładem były rozmowy Michała Komara Wywiad rzeka
(2006) oraz … mimo wszystko, wywiadu rzeki księga
druga (2008). Opowieści Władysława Bartoszewskiego
nie można umiejscowić w prostych ramach „wywiadu”.
Nie mieszczą się też w klasycznej historii opowiadanej.
Nie pozwala na to ani jego temperament oratorski, ani
nieszablonowa osobność. Dziesiątki autobiograficznych
wypowiedzi, jakich udzielił ciągle dopełniają naszą wiedzę o minionych czasach. Autor równocześnie sam wykorzystuje je do autodefiniowania własnych poglądów,
postaw, drogi życiowej.
W toku wypowiedzi jego myśli rozwijają się, dynamizują, przekształcają się z prostej rekonstrukcji minionych wydarzeń w interpretacje, wzbogacane dygresjami,
a w wypadku tomu O Niemcach i Polakach. Wspomnienia. Prognozy. Nadzieje, uzupełniane wiedzą dodaną,
zdobytą z dostępnych, nowych źródeł archiwalnych.
Nadal zachowują autentyczność. Zmuszają jednocześnie
historyków do szukania równie dynamicznych, nowych
instrumentów interpretacyjnych.
Myślę, że Władysław Bartoszewski byłby dziś mentorem i promotorem finis coronat opus Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej – czyli 12-letniego projektu
„Podręcznik do nauczania historii”. Zasada kontrowersyjności i wieloperspektywiczności, na której został
oparty była bowiem istotą narracji historycznej jaką
uprawiał Bartoszewski. Te umiejętności interpretacyjne
i nadawanie historycznego sensu przedstawię na jednym
przykładzie, tym razem odnoszącym się do kultury politycznej. Najbardziej ambiwalentny stosunek miał Władysław Bartoszewski do kanclerza Willy’ego Brandta. W
ocenie Brandta odzwierciedla się sposób myślenia i konstruowania jego opowieści. Oto jego kwintesencja w wypowiedzi zawartej w tomie O Niemcach i Polakach: „A
warszawskie klęknięcie Brandta przed pomnikiem Bohaterów Getta, no cóż, było spontaniczne i ujmujące. I
bardzo dobrze zostało dostrzeżone, dobrze dla Niemiec,
dla Niemców, dla Żydów, a dla Polaków było pouczające, że Brandt jest uczciwym człowiekiem.” Interpretacja tego faktu dała jednocześnie pretekst do rozwinięcia głębszej myśli na temat relacji polsko-niemieckich.
Dlaczego kanclerz Niemiec nie uczcił pamięci Polaków
przed jakimkolwiek historycznym pomnikiem? – zdawał się pytać.
A może jedynie instrumentalnie traktował Polskę w
realizacji swojego największego projektu politycznego – „Ostpolitik”? To nie była „polska nadwrażliwość”.
Odnajduję w tych dywagacjach rozczarowanie, że „po
drugiej stronie Odry nas nie rozumieją”.
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Bartoszewski in der Kategorisierung der Katastrophen
des 20. Jahrhunderts durch die Dichotomie Faschismus
– Antifaschismus. Er antwortet folgendermaßen: „Für
mich war der Faschismus eine der Doktrinen, die eigene Rahmenbedingungen, Geschichte und Folgen hatten. Ich hielt sie für falsch, aber sie war für mich nie der
wichtigste Bezugspunkt. Deswegen war ich – obwohl ich
mein Leben lang den Faschismus und verwandte Ideologien bekämpft habe – kein Antifaschist, denn nach
dem Sieg über den Faschismus sieht ein wahrer Demokrat noch viele andere Gefahren und hat viele andere
Pflichten.“
Das historische Schreiben von Władysław Bartoszewski passt nicht zur klassischen Geschichtserzählung,
obwohl dies nah an der Aufgabe von Geschichte liegt,
wie sie – zwar von einer ganz anderen Perspektive ausgehend – einer meiner Lieblingshistoriker, Golo Mann,
bevorzugte. Sie haben sich nie kennengelernt, obwohl
das theoretisch möglich gewesen wäre. Beide distanzierten sich, aus unterschiedlichen Gründen, von historiografischen Hauptströmungen; beide sahen in der
Politik und in politischer Geschichte die Substanz für
ihr eigenes Schaffen; und schließlich machten beide die
Vergangenheitserzählung zum Hauptinstrument des
eigenen historischen Schreibens, mit Abstand von theoretisch-methodologischen Inspirationen. Im Jahre 1964
beschrieb Golo Mann in seinem Essay Geschichtsschreibung als Literatur die Aufgabe des Historikers als die Erforschung von Wirklichkeit, die Liebe zum Gegenstand.
Die Aufgabe des Schriftstellers oder Dichters sah er anders: dieser sollte – seiner Meinung nach – sein eigenes
„Ich“ sehr ernst nehmen, weil so viel von dem, worüber
er schreibt, aus seinem tiefsten Inneren kommt – ein
Dichter wirft in die Waagschale alles, was er ist und was
er empfindet. Nach Golo Mann muss das „Ich“ des Historikers zwar ebenfalls präsent sein, andererseits könnte
er keinen eigenen Stil erschaffen, es muss jedoch diskret
zum Vorschein kommen, gewissermaßen „im Schatten“
bleiben. Ein Künstler, der sich selbst in den Mittelpunkt
stellt, erweckt keine Zweifel, schreibt Golo Mann; ein
eitler Historiker dagegen würde nur Widerwillen erregen. Dieses Motto musst auch Władysław Bartoszewski
sehr nahe gewesen sein.
Die Gedanken und Reflexionen von Władysław Bartoszewski behalten weiterhin ihre Authentizität.
Noch einmal möchte ich sein symbolisches Kapital aufzählen: Der Begegnungsraum als europäische Quintessenz des Begreifens des „Anderen”, Dialog, historische
Sinnbildung, Kontroversität und Multiperspektivität
als Kern der Erzählung über die Vergangenheit. Dank
dieser Haltung gegenüber Geschichte und der gegenwärtigen Politik ermutigt er weiterhin Historiker und
Politiker zur Suche nach dynamischen, neuen Interpretationsinstrumenten und Modellen der Konfliktlösung.
[Übersetzung: M. Barcz].
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W geście Brandta dostrzegał pewien niemiecki nawyk
oceny rzeczywistości historycznej: Jeżeli „ktoś przyznawał fakt odpowiedzialności moralnej, politycznej czy
pokoleniowej za zbrodnie Holocaustu, to tym samym
uważał, że załatwił wszystkie sprawy w danym kraju. A
przecież Polska poniosła własną ofiarę pięcioletniej niemieckiej okupacji. Niemcy absolutnie tego nie rozumieją”.
Ten brak wrażliwości na „innych” u Brandta i u wielu
niemieckich obywateli rozpatruje Bartoszewski w kategoryzowaniu katastrof XX wieku poprzez dychotomię
faszyzm – antyfaszyzm. Odpowiada na nią następująco: „Faszyzm był dla mnie jedną z doktryn, która miała
swoje uwarunkowania, historię i skutki. Uważałem ją za
fałszywą, ale nigdy nie była dla mnie najważniejszym
punktem odniesienia, dlatego – zwalczając całe życie
faszyzm i pokrewne ideologie – nie byłem antyfaszystą,
bo prawdziwy demokrata po zwalczeniu faszyzmu dostrzega jeszcze wiele innych zagrożeń i ma wiele innych
obowiązków”.
Pisarstwo historyczne Władysława Bartoszewskiego
nie pasuje do klasycznej opowieści historycznej, choć
bliskie jest to zadaniu historii, jakie preferował, wychodząc z zupełnie innej perspektywy, jeden z moich ulubionych historyków – Golo Mann. Teoretycznie mogli,
ale nie poznali się. Obaj, z różnych powodów, odcinali
się od głównych nurtów historiograficznych, obaj w polityce i dziejach politycznych upatrywali substancji do
swojej twórczości i wreszcie obaj uczynili z opowiadania przeszłości główne narzędzie swojego historycznego
pisarstwa, odcinając się od teoretyczno-metodologicznych inspiracji. W 1964 roku w Dziejopisarstwie jako
literaturze Golo Mann pisał: „Zadaniem historyka jest
badanie rzeczywistości, umiłowanie przedmiotu; zadanie powieściopisarza jest inne. Ten musi ogromnie poważnie traktować swoje ja gdyż tak wiele z tego, co daje,
kroi z własnego ciała, rzuca na szalę wszystko, czym jest
i co odczuwa. Również ja historyka musi być obecne,
inaczej nie potrafiłby stworzyć żadnego stylu, jednak
musi być obecne dyskretnie, musi się usunąć w cień.
Artysta, który podchodzi do siebie poważnie, nie budzi
wątpliwości; próżny historyk pozostawia niesmak”. Takie motto musiałoby być bliskie również Władysławowi
Bartoszewskiemu.
Myśli i rozważania Władysława Bartoszewskiego
nadal zachowują autentyczność.
Jeszcze raz wymienię jego symboliczny kapitał: pogranicze jako europejska kwintesencja rozumienia Innego,
dialog, nadawanie historycznego sensu, kontrowersyjność i wieloperspektywiczność jako istota opowieści
o przeszłości. Dzięki takiemu podejściu do historii i
współczesnej polityki inspiruje ciągle historyków i polityków do szukania dynamicznych, nowych instrumentów interpretacyjnych i modeli rozwiązywania konfliktów.
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M

r war 18 Jahre alt, als er am 19. September 1940 im
Zuge einer Razzia im Warschauer Stadtteil Żoliborz
von den Deutschen aus der Wohnung herausgezogen
und ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert wurde. Der Grund für die Verhaftung war nicht etwa ein
Verdacht der Teilnahme an Untergrundaktivitäten, sondern eine Massenaktion gegen polnische Intellektuelle.
Zur Zeit der Festnahme war er Mitarbeiter des Polnischen Roten Kreuzes (PCK), einer Institution, die völlig legal mit Erlaubnis der Besatzer funktionierte. Den
Interventionen seitens des PCK war es wohl zu verdanken, dass er nach sieben Monaten – im April 1941 – das
Lager verlassen konnte. Schwerkrank kehrte er nach
Hause zurück, mehrere Wochen verbrachte er im Bett,
mit Bandagen umwickelt und gepflegt von Hanka Czaki
[Teilnehmerin des polnischen Untergrunds, zu Beginn
1944 in Warschau verhaftet und exekutiert, Anm. d.
Red.]. Er erzählte ihr über das Lager. Sein Bericht – mit
einigen anderen – diente als die Grundlage der im Frühling 1942 konspirativ publizierten Broschüre Auschwitz.
Das Tagebuch eines Häftlings. Damals konnte er noch
nicht wissen, dass Czaki als Sekretärin bei einem der
Leiter im Informations- und Propagandabüro der Heimatarmee-Hauptkommandantur arbeitete – Jerzy Makowiecki.

iał 18 lat, gdy 19 września 1940 r. w czasie łapanki
na Żoliborzu został wygarnięty przez Niemców z
mieszkania i wysłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Nie został aresztowany jako podejrzany o działalność podziemną, ale w ramach akcji wymierzonej w
polskich inteligentów. W chwili zatrzymania był zatrudniony jako pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża,
instytucji dopuszczonej przez okupanta do legalnego
działania. Interwencje podejmowane przez PCK najpewniej spowodowały jego zwolnienie z obozu po 7
miesiącach – w kwietniu 1941 r. Wrócił poważnie chory, kilka tygodni spędził w łóżku, owinięty bandażami
i pielęgnowany przez Hannę Czaki. Opowiedział jej o
obozie, a jego relacja – obok kilku innych – posłużyła
do napisania broszury Oświęcim. Pamiętnik więźnia,
opublikowanej w podziemiu wiosną 1942 r. Nie mógł
wiedzieć, że Czaki jest sekretarką jednego z szefów Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii
Krajowej Jerzego Makowieckiego.

Untergrund im Krieg

E

rmutigt durch den schon damals bekannten Seelsorger Jan Zieja, begann er im Jahre 1942 die Zusammenarbeit mit der – von der Schriftstellerin Zofia
Kossak gegründeten – egalitären katholischen Untergrundorganisation Front der Auferstehung Polens [Polnisch: Front Odrodzenia Polski, kurz: FOP, Anm. d.
Red.], die nach dem Grundsatz handelte, dass Christen
nicht dem Hass verfallen dürfen.
Dieses Gebot – des tiefen Gerechtigkeitsgefühls ohne
Hass – wurde allmählich zur innigsten Eigenschaft
seiner Haltung.
Als FOP-Mitglied engagierte er sich bei den Aktivitäten des damals gerade ebenfalls von Zofia Kossak organisieren Hilferates für Juden und parallel in der Gefängnisabteilung der Vertretung der Exilregierung im

Hanna Czaki (1922–1944)
(Foto: Archiv / Archiwum)

Zofia Kossak (1889–1968)
(Foto: Wikipedia)

Wojenne podziemie

Z

ainspirowany przez znanego już wówczas duszpasterza ks. Jana Zieję w 1942 r. podjął działalność we
Froncie Odrodzenia Polski, założonej przez Zofię Kossak elitarnej organizacji katolickiej, uczącej m. in. że
chrześcijanin nie może nienawidzić.
Ten nakaz – silnego poczucia sprawiedliwości, ale
bez nienawiści – był trwałym rysem jego postawy.
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besetzten Land [sog. Delegatura, Anm. d. Red.].
Den Hilferat, besser unter dem konspirativen Decknamen „Żegota“ bekannt, gründeten Polen, Angehörige
linksorientierter und mancher katholischen Gruppierungen zusammen mit den sich versteckt haltenden Juden. Die Menschen von „Żegota“ versuchten verfolgte
polnische Staatsbürger jüdischer Abstammung ausfindig zu machen, versorgten sie mit gefälschten Ausweisen, finanziellen Mitteln und suchten für sie sichere Verstecke. Die Gefängnisabteilung hatte dagegen das Ziel,
Kontakte zum Pawiak-Gefängnis herzustellen, wo die
verhafteten Teilnehmer verschiedener Gruppen und Tätigkeitsformen des polnischen Untergrunds eingesperrt
wurden. Sie sammelte Informationen über die Festgenommenen und ihre Schicksale, manchmal schmuggelte sie dringend benötigte Arzneimittel ins Gefängnis.
Als vereidigter Soldat der Heimatarmee [Polnisch:
Armia Krajowa, kurz: AK, Anm. d. Red.] arbeitete er im
Informations- und Propagandabüro [kurz: BIP, Anm.
d. Red.] der Hauptkommandantur. Das Büro gab regelmäßig ein paar Untergrundblätter der AK heraus, beaufsichtigte konspirative Druckereien, machte aber auch
Analysen der konspirativen Presse verschiedener politischer Gruppierungen – von der linken bis zur rechten
Seite. Im BIP lernte Bartoszewski die Kunst der bündigen Analyse der Untergrundpresse unterschiedlicher
Parteien und das Verfassen von Berichten für die Kommandantur. Er hatte dort die Möglichkeit mit herausragenden, gebildeten Menschen zusammenzuarbeiten
(viele von ihnen wurden später zu geschätzten Professoren, wie Aleksander Gieysztor, Kazimierz Kumaniecki,
Stanisław Herbst).
Sie alle teilten demokratische, im Zentrum der
politischen Szene angesiedelte, gemäßigt liberale,
manchmal katholische, aber immer im Widerspruch
zu jedem Chauvinismus stehende Ansichten.
Die extreme nationalistische Rechte führte Mitte 1944
einen Angriff gegen diesen Personenkreis durch – hinterhältig ermordet wurden dabei Jerzy Makowiecki,
Leiter der Informationsabteilung im BIP (unmittelbarer Vorgesetzter von Bartoszewski) und Dozent Ludwik Widerschal, ebenfalls eine bedeutende Figur im
BIP. Zwei weitere herausragende BIP-Mitarbeiter, Prof.
Marceli Handelsmann und Halina Krachelska, fielen
aufgrund einer Denunziation in die Hände der Gestapo.
Der Schock nach diesen Verbrechen prägte sich tief in
die Identität des Kreises der BIP-Mitglieder ein und vertiefte ihre Abneigung und ihr Misstrauen gegenüber den
extremen Rechten.
Nach dem Warschauer Aufstand, in dem er aktiv
Dienst leistete (u. a. als Redakteur eines Nachrichtenblattes), arbeitete Bartoszewski eng mit Kazimierz Moczarski [während der Besatzung Chef des konspirativen
Büros für Information und Propaganda, Autor des Buches Gespräche mit dem Henker, Anm. d. Red.] beim
Herausgeben des „Informationsbulletins“ (wichtigstes
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Jako działacz FOP zaangażował się w powstającej wtedy we współtworzonej przez Zofię Kossak Radzie Pomocy Żydom oraz w komórce więziennej Delegatury Rządu na Kraj. Rada Pomocy Żydom, znana bardziej pod
konspiracyjnym kryptonimem „Żegota” była tworzona
przez Polaków związanych z ugrupowaniami lewicowymi i niektórymi katolickimi oraz przez ukrywających
się Żydów. Ludzie „Żegoty” starali się docierać do ukrywających się obywateli polskich ściganych za żydowskie
pochodzenie, zaopatrywali ich w fałszywe dokumenty,
wypłacali zasiłki, szukali lokali, w których ścigani mogliby się ukryć. Komórka więzienna natomiast starała
się docierać do więzienia na Pawiaku gdzie osadzano
aresztowanych uczestników różnych ugrupowań i form
działania polskiego podziemia, zbierała informacje o
aresztowanych i ich losach, w niektórych sytuacjach dostarczano lekarstwa.

Das berüchtigte Gefängnis Pawiak in Warschau
Owiane złą sławą więzienie Pawiak w Warszawie
(Foto: Wikipedia)

Zaprzysiężony w AK, pracował w Biurze Informacji
i Propagandy Komendy Głównej. Biuro wydawało kilka podziemnych pism AK, prowadziło zakonspirowane
drukarnie, ale też dokonywało analizy treści prasy wielu
podziemnych ugrupowań politycznych – od lewicy do
prawicy. W BiP Bartoszewski uczył się sztuki zwięzłego
analizowania prasy podziemnej różnych kierunków i redagowania sprawozdań przeznaczonych dla dowództwa.
W BiP-ie współpracował z ludźmi wybitnymi, wykształconymi (później wielu z nich zostanie znanymi profesorami, jak Aleksander Gieysztor, Kazimierz Kumaniecki,
Stanisław Herbst).
Łączyły ich poglądy demokratyczne, centrowe,
umiarkowanie liberalne, nieraz katolickie, ale zawierające wyraźny sprzeciw wobec wszelkiego szowinizmu.
W ten krąg uderzyła w połowie 1944 r. skrajna nacjonalistyczna prawica, mordując skrytobójczo Jerzego
Makowieckiego, szefa wydziału informacji w BiP-ie,
zwierzchnika Bartoszewskiego oraz doc. Ludwika Widerszala, również jedną z ważnych postaci BiP.
W ręce Gestapo wydano także dwoje innych wybitnych ludzi BiP prof. Marcelego Handelsmana i Halinę

Presseorgan der Heimatarmee) zusammen. Er wurde
auch als Mitglied von „Nie“ vereidigt, einer internen
Untergrundorganisation, gegründet schon nach dem
Auflösen der Heimatarmee zur Aktivität unter sowjetischer Besatzung. Diese Erfahrungen und die damals
geknüpften persönlichen Beziehungen blieben in seinem ganzen weiteren Leben sehr wichtig, bildeten einen
Kreis der vertrautesten Menschen – und die sich weltanschaulich am nächsten standen hinsichtlich ihrer gemeinsamen Abneigung gegenüber dem Kommunismus,
bei gleichzeitiger Suche nach legalen Möglichkeiten,
eine souveräne Kultur aufzubauen.
Die Heimatarmee wurde aufgelöst. Im Sommer
1945 nahm die Polnische Bauernpartei [Polnisch: Polskie Stronnictwo Ludowe, kurz. PSL, Anm. d. Red.],
die damals einzige zugelassene nichtkommunistische
politische Bewegung mit Wurzeln im Untergrund der
Besatzungszeit, ihre legitime Arbeit wieder auf. Bartoszewski schloss sich kurzerhand der PSL an. Die Strategie der Bauernpartei bestand darin, eine breite Oppositionsfront gegen die Kommunisten aufzubauen und
den Versuch zu wagen, die in Jalta angekündigte Wahl
zu gewinnen. Im zentralen Presseorgan der Bauernpartei – der „Gazeta Ludowa“ („Volkszeitung“) – erinnerte
Bartoszewski an den Warschauer Aufstand, an den Hilferat für Juden, verfasste Berichte von Exhumierungen
von Kriegsopfern auf Warschaus Plätzen und Straßen
und von ihrer Überführung auf den Powązki-Friedhof.
Als Journalist spezialisierte er sich auf kleinere publizistische Formen, Notizen aber auch Berichterstattungen
über den Verlauf der politischen Prozesse.

Krahelską. Porażenie tymi zbrodniami stało się ważnym
rysem tożsamości środowiska BiP-u, pogłębiając niechęć i nieufność do skrajnej prawicy.
Po powstaniu, w którym brał czynny udział, m. in.
redagując jedno z pism AK, Bartoszewski blisko współpracował z Kazimierzem Moczarskim przy wydawaniu
„Biuletynu Informacyjnego”, głównego organu prasowego AK. Został również zaprzysiężony w „Nie” – wewnętrznej organizacji konspiracyjnej przewidzianej do
działania pod okupacją sowiecką, już po rozwiązaniu
AK.
Te doświadczenia i związki osobiste były ważne
przez całe dalsze życie, tworzyły krąg osób najbardziej zaufanych.
I najbliższych w sensie poglądów – wrogości do komunizmu, ale połączonej z szukaniem płaszczyzn legalnego działania zgodnego z dążeniem do budowania
suwerennej kultury.

Bei der „Gazeta Ludowa“ machte er auch erste
Schritte als Historiker und war Autor von gern gelesenen Artikeln über die Zeit der deutschen Besatzung.

Presseausweis der „Gazeta Ludowa” („Volkszeitung”)
Legitymacja prasowa „Gazety Ludowej”

Parallel begann er seine wissenschaftliche Arbeit am
Institut für Nationales Gedenken [Polnisch: Instytut
Pamięci Narodowej, kurz: IPN, Anm. d. Red.], das die
Verbrechen der Deutschen untersuchte. Gleich in der
ersten Ausgabe des IPN-Jahrbuches veröffentlichte er
einen gut dokumentierten Artikel über die Exekutionen
von Zivilisten in Warschau in der ersten Hälfte 1944.
Bartoszewski wurde in den Vorstand der Bauernpartei im Warschauer Bezirk Mitte gewählt. Er engagierte
sich auch in der Redaktion des internen Organisationsbulletins des PSL, was ihn – und andere Redaktionsmitglieder – im November 1946 ins Gefängnis brachte. Es
waren Zeiten der erbarmungslosen Hetze der Kommunisten gegen die Mitglieder der konkurrierenden Bauernpartei unmittelbar vor der Wahl. Nach eineinhalb
Jahren wurde Bartoszewski dank Interventionen von
Menschen, die ihm das Überleben während der deutschen Besatzung verdankten, freigelassen. Inzwischen
gab es keine Bauernpartei mehr, ihre ranghöchsten Mitglieder waren entweder ins Ausland geflohen, haben sich
den Kommunisten ergeben oder sind verhaftet worden.

Po rozwiązaniu AK i podjęciu latem 1945 r. legalnej
działalności przez Polskie Stronnictwo Ludowe, jedyny
dopuszczony do jawnego działania niekomunistyczny
ruch polityczny wychodzący z okupacyjnego podziemia, Bartoszewski wstąpił do PSL. Strategia działania
PSL polegała na zbudowaniu szerokiej siły opozycyjnej
wobec komunistów i podjęciu próby wygrania zapowiedzianych w Jałcie wyborów. Na łamach centralnego
organu PSL – „Gazety Ludowej” – Bartoszewski przypominał dzieje powstania warszawskiego, Rady Pomocy
Żydom, pisał sprawozdania z ekshumacji ofiar z placów
i ulic Warszawy oraz przenoszenia ich na Cmentarz Powązkowski. Jako dziennikarz specjalizował się w małych
formach, notatkach, ale też sprawozdaniach z procesów
politycznych. W „Gazecie Ludowej” zaczynał też jako
historyk – autor popularnych artykułów dotyczących
okupacji. Podjął też pracę naukową w Instytucie Pamięci Narodowej, który miał badać zbrodnie niemieckiego
okupanta. W pierwszym numerze wydawanego przez
IPN pisma-rocznika ogłosił solidnie udokumentowany
artykuł o egzekucjach cywilów dokonywanych na uli27

Bartoszewski versuchte sein noch während des Krieges an der Warschauer Untergrunduniversität angefangenes Studium der polnischen Literatur fortzusetzen.
Im Herbst 1949 wurde er jedoch von seinem – inzwischen zum Agenten der Staatssicherheit gewordenen –
ehemaligen Bekannten aus der Zeit der Konspiration,
einem früheren katholischen Aktivisten, denunziert. In
der Folge des Denunzierungsschreibens von Dezember
1949 kam er erneut ins Gefängnis und wurde 1952 im
geschlossenen Gerichtsverfahren zu acht Jahren Haft
wegen Spionage verurteilt. Spionage bedeutete in seinem Fall die Beteiligung an der Zusammenstellung von
in der ersten Jahreshälfte 1945 erschienen Berichten zu
verschiedenen Ereignissen im Land für die übriggebliebenen Untergrundstrukturen nach der Auflösung der
Heimatarmee.
Im Gefängnis lernte er viele Teilnehmer der Untergrundbewegung aus der Zeit des Krieges kennen, berühmte Persönlichkeiten oder einfache Untergrundmitglieder. Er traf auch auf Deutsche, frühere SS-Offiziere.
Manche von ihnen belasteten, im Versuch sich zu retten,
mit falschen Vorwürfen jene Polen, die die kommunistische Staatssicherheit brechen und als angebliche Spitzel oder Kollaborateure verurteilen wollte. Noch in der
Besatzungszeit und später im stalinistischen Gefängnis
begegnete Bartoszewski sowohl der Größe, als auch der
Niedertracht im Menschen, Helden und Feiglingen,
auch dem Verrat, der eine Folge von Schwäche oder dem
Wunsch, das eigene Leben zu retten, war. Es waren allesamt dramatische Erlebnisse. Sie zwangen zur Reflexion
über die menschliche Natur, vor allem angesichts von
Gräueln und Angst. Er hat nicht oft darüber gesprochen,
aber diese Erfahrung ist für immer tief in ihm geblieben.
Bartoszewski ließ sich nie dazu verleiten, andere zu verurteilen, Rache an früheren Peinigern anzustreben oder
menschliche Schwächen bloßzustellen. Er wollte keine
Namen der Agenten verraten, die ihn jahrzehntelang
bespitzelten, obwohl er zuletzt vom Institut für Nationales Gedenken eine lange Liste der Denunzianten erhalten hatte.
Als ich ihn 2014 über den Menschen informierte, der
ihn für fünf Jahre ins Gefängnis geschickt hatte, behielt er dessen Namen für sich.

cach Warszawy w pierwszej połowie 1944 r.
Został wybrany do zarządu PSL Warszawa-Śródmieście. Zaangażował się też w redagowanie wewnętrznego
komunikatu organizacyjnego PSL, za co – wraz z innymi
jego redaktorami – w listopadzie 1946 r. znalazł się w
więzieniu. Był to czas bezwzględnej walki komunistów
z opozycyjnym PSL, poprzedzającej wybory. Wyszedł
po półtora roku, dzięki interwencjom ludzi, którym
pomógł przetrwać podczas okupacji. PSL w tym czasie
już nie istniał, a jego czołowi działacze albo zbiegli za
granicę, albo poddali się komunistom, albo trafiali do
więzień. Próbował kontynuować rozpoczęte na tajnych
kompletach podczas wojny studia polonistyczne, ale jesienią 1949 r. został zadenuncjowany przez znajomego z
konspiracji, młodego działacza katolickiego, który został
agentem Urzędu Bezpieczeństwa. W konsekwencji donosu w grudniu 1949 r. znów trafił do więzienia, w 1952
został w tajnym procesie skazany na 8 lat za szpiegostwo.
Szpiegostwem było zbieranie w pierwszej połowie 1945
r. informacji o różnych wydarzeniach w kraju na potrzeby struktur podziemia pozostałych po rozwiązaniu AK.
W więzieniu poznał wielu ludzi z wojennej konspiracji, wybitnych i szeregowych, ale także zetknął się z
Niemcami, dawniej oficerami SS; niektórzy ratując życie
donosili fałszywie na Polaków, których UB chciała złamać i skazać jako konfidentów i kolaborantów.
W czasie okupacji i w stalinowskim więzieniu zetknął
się z wielkością i małością człowieka, postawami heroicznymi, ale też tchórzliwymi, także ze zdradą, która
wynikała ze słabości, czy pragnienia ratowania własnego życia. Były to dramatyczne doświadczenia, skłaniające też do namysłu nad kondycją człowieka, zwłaszcza
poddanego grozie i strachowi. Nieczęsto o tym mówił,
ale to doświadczenie w nim tkwiło.
Nie był skory do potępień, szukania zemsty na krzywdzicielach, ujawniania ludzkich słabości.
Nie ujawnił żadnego z agentów, którzy na niego donosili przez kilka dziesięcioleci, choć pod koniec życia
z Instytutu Pamięci Narodowej otrzymał długą ich listę.
Gdy mu przekazałem w 2014 roku nazwisko człowieka
przez którego trafił na pięć lat do więzienia, zachował je
dla siebie.

Zeugnisse der Erinnerung

Świadectwa pamięci

I

Z

m August 1954 wurde ihm – ähnlich wie vielen anderen jungen Häftlingen im Zuge des sog. „Tauwetters“
nach Stalins Tod – eine „einjährige Haftunterbrechung“
für gesundheitliche Rekonvaleszenz gewährt und er
konnte das Gefängnis verlassen. Das erwähnte „Tauwetter“ führte 1955 auch zur Urteilsaufhebung. Seinen
ersten Artikel nach der Freilassung – eine Rezension der
Bibliografie über Nazi-Kriegsverbrechen – publizierte er
in der Bibliotheksfachzeitschrift „Przegląd Biblioteczny“. Mitte 1956 schrieb er für das populäre Wochenblatt
„Stolica“ („Die Hauptstadt“) eine Reihe von Beiträgen
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więzienia wyszedł w sierpniu 1954 r. na „roczną
przerwę” dla poratowania zdrowia, jak wielu młodych więźniów politycznych, po śmierci Stalina i nastaniu „odwilży”. W 1955 r. na fali tejże „odwilży” sąd
anulował wyrok. Pierwszy tekst ogłosił w „Przeglądzie
Bibliotecznym” i była to recenzja z bibliografii o hitlerowskich zbrodniach wojennych. W połowie 1956 r.
mógł już napisać w popularnym tygodniku „Stolica”
cykl artykułów o różnych epizodach Powstania Warszawskiego, akcjach zbrojnych AK. Tak zaczynał się
nowy i obfity rozdział jego aktywności jako historyka.

über verschiedene Episoden des Warschauer Aufstandes
und militärische Aktionen der Heimatarmee. Es war der
Anfang des neuen und fruchtbaren Kapitels seiner Tätigkeit als Historiker.
Bartoszewski schrieb nicht über Politik oder Ideen,
und er brachte seine eigenen Ansichten zu solchen Dingen in seinen Publikationen nicht direkt zum Ausdruck.
Er ergriff das Wort ausschließlich als Historiker. Doch
seine Texte ließen darauf schließen, welche Meinungen er selbst vertrat und welchem Ziel er folgte.
Das Schreiben über die Heimatarmee und den Warschauer Aufstand war zwangsweise nicht neutral, es
war ein wahres „Schlachtfeld“ im Kampf um das Gedenken, um die Traditionen, um die Gestalt der – wie
wir sie heute wohl nennen würden – historischen Erinnerung. Im Jahre 1960 musste er die Redaktion von
„Stolica“ verlassen, die Thematik der Heimatarme war
ein Dorn im Auge der polnischen Machthaber und
sollte in einer auflagestarken Zeitschrift keinen Platz
haben. An die Heimatarmee und ihre Aktivitäten im
Krieg erinnerten damals am häufigsten die Blätter der
sog. PAX-Bewegung, die gleichzeitig aber das politische
System der Volksrepublik Polen unterstützte und mit
der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei kooperierte.
Bartoszewski wollte einen derartigen Deal auf keinen
Fall eingehen, der PAX-Bewegung stand er ausgesprochen kritisch gegenüber, in der von ihr herausgegebenen
Presse veröffentlichte er keinen einzigen Artikel.
Er pflegte alte Kontakte aus der Zeit der Heimatarmee,
manche von seinen Bekannten aus diesen Jahren gehörten zum während des „Tauwetters“ entstandenen Diskussionskreis „Klub Krzywego Koła („Klub des Krummen Rades“). Er nahm also an dessen Versammlungen
teil, einmal hielt er einen Vortrag über polnisch-jüdische Beziehungen zur Zeit der Besatzung, ein andermal
über die Kollaboration mit den deutschen Besatzern. Im
Saal waren viele Zeitzeugen anwesend, darunter frühere
hochrangige Heimatarmee-Offiziere, die sich ebenfalls
an der Debatte beteiligten. 1962 erhielt Bartoszewski den
Preis des „Krummen Rades“. Dortige Diskussionen bildeten den Ansporn für sein leidenschaftliches Sammeln
von Berichten und Zeugnissen über die Rolle der Polen
bei der Rettung von Juden. 1963 nahm er zunächst die
Urkunde und bald danach die eigene Medaille des „Gerechten unter den Völkern der Welt“ in Empfang, verliehen vom Staat Israel an Personen, die in der Besatzungszeit versucht haben, verfolgte und gemordete Juden zu
retten. Diese große Würdigung – im Zusammenhang
mit Bartoszewskis Tätigkeit während der Besatzungszeit
im Hilferat für Juden – stärkte seine Position in Polen
und im Ausland. Sie sicherte ihm auch gewissen Schutz
vor Repressionen seitens der Staatsgewalt.
Der zweite Personenkreis, mit dem ihn eine gemeinsame Sprache und ähnliche Wertvorstellungen
verbanden, war um das Krakauer Wochenblatt „Tygodnik Powszechny“ versammelt – eine katholische, aber

Bartoszewski nie pisał artykułów o polityce, o ideach,
nie wyrażał w druku swoich poglądów na takie sprawy.
Zabierał głos tylko jako historyk. Ale podejmowane
tematy wskazywały na to, jakie ma poglądy i do
czego zmierza.
Pisanie o AK i o Powstaniu nie było neutralne, był to
obszar prawdziwej bitwy o pamięć, o tradycje, o kształt –
dziś byśmy powiedzieli – pamięci historycznej. W 1960
r. musiał się rozstać ze „Stolicą”, gdyż tematyka AK-owska drażniła rządzących Polską, nie powinna być prezentowana wysokonakładowym piśmie. Przypominanie
AK i jej działań było najczęstsze na łamach pism PAX,
który jednocześnie afirmował ustrój PRL i współdziałał
z PZPR. Pójście na taki układ Bartoszewski wykluczał, o
PAX miał jak najgorsze zdanie, na łamach jego prasy nie
opublikował żadnego artykułu.

„Wer ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt“
Aufschrift auf der Medaille zur Ehrung
der Gerechten unter den Völkern
„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat“ – napis
na medalu ku czci Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Podtrzymywał więzi z czasów AK, a niektóre osoby z
tamtych lat mu bliskie, znalazły się w powstałym na fali
odwilży dyskusyjnym Klubie Krzywego Koła. Pojawiał
się więc w klubie, na jednym z zebrań wygłosił referat
o stosunkach polsko-żydowskich w czasie wojny, na innym o zjawisku kolaboracji w czasie okupacji. Na sali
było obecnych wielu świadków zdarzeń, w tym wysocy
oficerowie AK, którzy zabierali głos w dyskusji. W 1962
r. Bartoszewski otrzymał nagrodę klubu. Te dyskusje
były zaczynem do podjęcia zbierania relacji i świadectw
dotyczących pomocy Polaków w ratowaniu Żydów. W
1963 r. Bartoszewski otrzyma dyplom, wkrótce medal
„Sprawiedliwego wśród narodów świata” przyznawany
przez Izrael tym, którzy w czasie okupacji nieśli pomoc
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weltoffene und geschichtsinteressierte Zeitschrift. Zu
den Redakteuren gehörten ebenfalls Zöglinge des polnischen Staates der Vorkriegszeit, zum Teil mit Erfahrungen in den Reihen der Heimatarmee. Bartoszewski
begegnete dort Menschen, mit denen er in weiteren
Jahrzehnten eng befreundet bleiben wird – Stanisław
Stomma, Stefan Kisielewski, Krzysztof Kozłowski und
Mieczysław Pszon.
Sie alle fühlten sich durch ein ähnliches Empfinden
der polnischen Identität und der Staatsraison, ein
ähnliches Verständnis der Rolle des deutsch-polnischen und polnisch-jüdischen Dialogs miteinander
verbunden.
In Debatten über Religion und Kirche engagierte sich
Bartoszewski dagegen nicht. Er konzentrierte sich ausschließlich auf die Thematik der Besatzungszeit, der
Heimatarmee, des Warschauer Aufstands, auf jüdische
oder deutsche Kontexte. Lange Jahre führte er auch im
„Tygodnik Powszechny“ die Rubrik „Verstorbene“, als
Ausdruck des Abschieds von Menschen der Vorkriegsgeneration und des bewaffneten Untergrunds, von inzwischen vergessenen früheren Politikern, Journalisten
oder Vertretern der Kultur.
Im Jahre 1967 ist die Anthologie Der ist aus meiner
Heimat (Ten jest z Ojczyzny mojej) erschienen, herausgegeben von Władysław Bartoszewski und Zofia Lewinówna, mit seiner umfangreichen Einführung. Es war
das erste Buch, in dem methodisch die Frage der polnischen Hilfe für Juden während der deutschen Besatzung
behandelt wurde. Die Publikation erhielt den Preis der
Vereinigung ehemaliger Heimatarmeesoldaten in London. Diese Würdigung des polnischen Autors durch
antikommunistische Exilkreise war damals außergewöhnlich und beispiellos, ihre Akzeptanz verlangte Mut
und stellte eine positive Geste gegenüber den „Feinden
der Volksrepublik“ dar. Zu dieser Zeit, an der Schwelle der antizionistischen Hetze, entstand im polnischen
Innenministerium eine Notiz, in der Bartoszewski als
Staatsfeind und Antikommunist mit proisraelischen
Ansichten beschrieben wird. Im Sommer 1968 stellte
eine Agentin des Sicherheitsdienstes fest:
„Er ist ein Mensch, dessen Kontakte eigentlich zu
allen bekannten Personen der Kulturwelt in der
Hauptstadt führen“.
Man merkte auch an, dass sich Bartoszewski radikal in
die Verteidigung von Zofia Lewinówna engagierte, der
inzwischen die Entlassung aus dem Staatlichen Verlagsinstitut [Państwowy Instytut Wydawniczy, kurz: PIW]
drohte.
Repressionen wurden aber keine eingesetzt. Warum?
Einerseits waren die Sicherheitsbeamten (oft pathologische Antisemiten) von der Thematik der Unterstützung
für Juden irritiert, andererseits war diese behilflich bei
der Bekämpfung der von internationaler Presse erho30

ściganym i mordowanym Żydom. To wielkie wyróżnienie, związane z okupacyjną aktywnością w Radzie
Pomocy Żydom, umacniało pozycję Bartoszewskiego
w kraju i za granicą, dawało też pewną osłonę w razie
represji władz.
Drugie środowisko, z którym znalazł wspólny język i
podobne wartości, to krakowski „Tygodnik Powszechny”. Pismo katolickie, ale otwarte i zainteresowane historią. Jego redaktorzy także byli wychowankami przedwojennej Polski, część przeszła przez AK. Spotkał tu ludzi,
z którymi przez dziesięciolecia będzie blisko – Stanisława Stommę, Stefana Kisielewskiego, Krzysztofa Kozłowskiego i Mieczysława Pszona.
Łączyło ich podobne odczuwanie polskości, racji
stanu, rozumienie wagi dialogu polsko-żydowskiego
i polsko-niemieckiego.
Nie angażował się natomiast w dyskusje o religii i kościele. Skupiał na tematyce okupacyjnej, akowskiej, powstańczej, żydowskiej i niemieckiej. Przez długie lata
redagował także w „Tygodniku” rubrykę „Zmarli”, która
była rodzajem pożegnania odchodzących – ludzi przedwojennej Polski, wojennego podziemia, zapomnianych
już polityków, dziennikarzy, ludzi kultury.
W 1967 r. wyszła antologia Ten jest z ojczyzny mojej,
opracowana przez Bartoszewskiego i Zofię Lewinównę,
z jego obszerną przedmową, pierwsza książka systematycznie omawiająca problem pomocy Polaków dla Żydów podczas okupacji. Książka otrzymała nagrodę Koła
b. Żołnierzy AK w Londynie. Nagrodzenie krajowego
autora przez antykomunistyczną emigrację było rzeczą
niezwykłą i niespotykaną, jej przyjęcie pozytywnym gestem wobec „wrogów PRL” i aktem odwagi. W tym czasie, na progu antysyjonistycznej nagonki, w MSW powstała notatka, w której Bartoszewskiego określano jako
wroga, antykomunistę, wyrażającego też proizraelską
postawę. Latem 1968 r. Agentka Służby Bezpieczeństwa
oceniała: „jest to człowiek, którego kontakty prowadzą
właściwie do wszystkich znanych postaci świata kulturalnego stolicy.” Zauważano również, że Bartoszewski
zaangażował się bardzo radykalnie z obronę zagrożonej
usunięciem z wydawnictwa PIW Zofii Lewinówny. Na
represje jednak się nie zdecydowano. Dlaczego? Tematyka pomocy dla Żydów z jednej strony drażniła esbeków, którzy często byli patologicznymi antysemitami,
z drugiej jednak strony pozwalała podważać zarzuty
prasy światowej o obojętności Polaków na los Żydów.
Książka była więc władzom jakoś „na rękę”, choć sam
Bartoszewski był im całkowicie obcy i nie dawał się użyć
do żadnych akcji propagandowych. W 1970 r. Dyrektor
departamentu MSW zajmującego się inwigilacją opozycjonistów napisze opinię o Bartoszewskim:
„W ostatnim 25-leciu konsekwentnie wykorzystuje
każdą możliwość do działalności antykomunistycznej, dostosowując jej formy i metody do aktualnej
sytuacji politycznej w kraju.”

benen Vorwürfe der Gleichgültigkeit der Polen gegenüber dem Schicksal von Juden. Das Buch kam also den
Machthabern irgendwie „gelegen“, obwohl Bartoszewski
selbst ihnen natürlich ganz fremd und als „Werkzeug“
bei verschiedenen Propagandaaktionen völlig ungeeignet war. Im Jahre 1970 verfasste der Leiter jener Abteilung, die im Innenministerium für die Überwachung
von Oppositionellen verantwortlich war, folgende Beurteilung über Bartoszewski: „In den letzten 25 Jahren
nutzt er konsequent jede Gelegenheit zur antikommunistischen Tätigkeit, ihre Formen und Methoden passt
er der aktuellen politischen Lage im Lande an.“
In den 60er Jahren schrieb Bartoszewski auch für
auflagenschwache, aber bedeutende Blätter wie „Polen“,
manchmal für das populäre Magazin „Świat”, wie immer
über den Aufstand im Warschauer Ghetto, den Hilferat
für Juden oder über deutsche Kriegsverbrechen. Sein
erstes Buch, Wahrheit über von dem Bach (Prawda o von
dem Bachu, 1962) war eine Stimme in der Debatte über
die Verantwortung des berüchtigten Henkers des Warschauer Aufstands. Bartoszewski, mit seinen unübersehbar großen Kompetenzen, bahnte sich allmählich
den Weg zur ersten Reihe der angesehenen Publizisten.
Trotz des mangelnden akademischen Ranges wurde er
allgemein – auch in wissenschaftlichen Kreisen – als
einer der kompetentesten Kenner der deutschen Besatzungszeit in Polen angesehen.
Dies bezeugten seine Bücher: Der Todesring um Warschau (Warszawski pierścień śmierci, polnische Auflage
1967), Der ist aus meiner Heimat (zweite polnische Auflage 1969), 1859 Tage von Warschau (1859 dni Warszawy, polnische Erstausgabe 1974) oder seine Arbeit bei
der Redaktion des mehrere Bände umfassenden Werkes
Die Zivilbevölkerung im Warschauer Aufstand (Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim). Dazu kamen
Hunderte von Artikeln, unter ihnen zum Beispiel das
Studium Die Untergrundpresse während der Besatzungszeit 1939–1945 und ihre Rolle im Leben der Gesellschaft
(1980).
Zum direkten Kontakt mit zahlreichen Zuhörern ist
Bartoszewski in der zweiten Hälfte der 70er Jahre übergegangen, im Rahmen öffentlicher Vorträge, die in stets
wachsender Zahl in Pfarrhäusern gehalten wurden. Zu
seinen Vorlesungen über den polnischen Untergrundstaat der Besatzungszeit kamen hunderte Zuhörer, um
die im offiziellen Umlauf verschwiegene Geschichte der
Heimatarmee kennenzulernen oder aus dem Wissen
und der Eloquenz des Referenten zu schöpfen. Das Publikum sehnte sich regelrecht nach positiven Traditionen
als Gegengift zum verfallenden System des kommunistischen Staates, und Bartoszewski spielte eine wichtige
Rolle beim Wiederaufbau der Erinnerung an das Unter-

W latach 60. Bartoszewski pisywał jednak także do pism
niskonakładowych, ale znaczących, jak „Polska”, czasem do popularnego „Świata”, np. o powstaniu w getcie
warszawskim w 1943 r., Radzie Pomocy Żydom, czy o
niemieckich zbrodniach. Jego pierwsza książka Prawda
o von dem Bachu (1961) była głosem w dyskusji o odpowiedzialności kata Powstania Warszawskiego. Bartoszewski przebijał się do szerszego obiegu, bo nie sposób
było ignorować jego wielkich kompetencji.
Mimo braku formalnego statusu uniwersyteckiego
był powszechnie postrzegany, także w środowisku
naukowym jako jeden z najbardziej kompetentnych
znawców okupacji niemieckiej w Polsce.
Poświadczały to książki – Warszawski pierścień śmierci
(1967), Ten jest z ojczyzny mojej (wyd. II w 1969), 1859
dni Warszawy (1974), czy praca przy edycji kilkutomowego dzieła Ludność cywilna w powstaniu warszawskim.
I setki artykułów, wśród których można wspomnieć
choćby studium Tajna prasa w okresie okupacji 1939–
1945 i jej rola w życiu społeczeństwa (1980).
Do bezpośredniego kontaktu z licznymi słuchaczami
Bartoszewski przeszedł w drugiej połowie lat 70. w ramach rozwijających się w coraz liczniejszych parafiach
publicznych odczytów. Na jego wykłady o Polsce podziemnej lat okupacji przychodziły setki słuchaczy, by dowiedzieć się o zamazywanych w oficjalnym obiegu dziejach Armii Krajowej, by obcować z wiedzą i elokwencją
prelegenta. Potrzeba szukania pozytywnych tradycji
przeciwstawnych gnijącemu systemowi PRL była duża, i
Bartoszewski był ważny w przywracaniu pamięci o podziemnej Polsce i o Powstaniu Warszawskim, wielkich
tradycjach przedkomunistycznej Polski.
Wykładał z wielką swadą, mówił o rzeczach mało
znanych, nie unikał też złośliwych aluzji wobec cenzury,
manipulacji faktami w partyjnej propagandzie. Wśród
wykładowców w tych salach parafialnych i kościelnych
pod względem popularności z Bartoszewskim mógł rywalizować chyba tylko Stefan Kisielewski. Wiosną 1978 r.
Bartoszewski rozpoczął również wykłady dla studentów
w „nielegalnym” stworzonym przez współpracowników
KOR-u uniwersytecie latającym i przystąpił do organizującego je Towarzystwa Kursów Naukowych. Wykłady, odbywane w prywatnych mieszkaniach, półlegalnie,

Autorentreffen in der Jagiellonen-Bibliothek
in Krakau am 10. Februar 1973
Spotkanie autorskie w Bibliotece Jagiellońskiej
w Krakowie 10 lutego 1973 r.
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grundpolen, den Warschauer Aufstand und große Ideale
aus der Zeit vor dem Kommunismus.
In seinen Vorträgen war er sprachgewandt, erzählte über wenig bekannte Dinge, scheute auch nicht vor
bissigen Anspielungen an die Zensur oder an die Faktenverdrehung der Parteipropaganda. Von allen Vortragenden in solchen Pfarrhäusern oder Kirchensälen hätte wahrscheinlich nur einer – Stefan Kisielewski – mit
Bartoszewski um die Popularität wetteifern können. Im
Frühling 1978 begann Bartoszewski auch Vorträge für
Studenten der „illegalen“, von den Mitgliedern des Komitees zur Verteidigung der Arbeiter gegründeten sog.
„fliegenden Universität“ zu halten und schloss sich ihrer
Dachorganisation, der Gesellschaft für Wissenschaftliche Kurse, an. Die halblegalen, in privaten Wohnungen
abgehaltenen Vorlesungen, erfreuten sich großer Popularität und beunruhigten zugleich sehr den Sicherheitsdienst. In den Archiven sind zahlreiche Meldungen der
Agenten erhalten geblieben, mit Informationen über
die von Bartoszewski angesprochenen Themen und mit
Versuchen, die Namen der Zuhörer festzustellen. Letztendlich, im Herbst 1979 unterbrach die Miliz eine Vorlesung über den polnischen Untergrundstaat, die ein
neues Studienjahr eröffnen sollte. Gegen Bartoszewski
wurde ein Gerichtsverfahren eingeleitet und er bekam
eine Geldstrafe.
Bartoszewski entwickelte eine eigene Methode der
historischen Beschreibung.
Er konzentrierte sich ausschließlich auf Fakten und Details, war sehr konkret und präzise, gab seinen Ausführungen gern die Form einer Chronik (wie das berühmte
Buch 1859 Tage von Warschau), vermied Verallgemeinerungen, Urteilsstellungen und Synthesen. Diese Methode entwickelte er im Kampf gegen die Zensur, für die
es einfacher war, allgemeine Urteile oder Meinungen zu
streichen, als nackte Tatsachen anzugreifen. Trotzdem
konnten damalige Leser, die lange Texte und dicke Bücher nicht scheuten, aus all diesen Fakten eigenen Sinn
und Urteile ziehen. Auf diese Art rettete Bartoszewski,
beginnend im Jahr 1946 (mit seinem Zyklus der Chroniken des Warschauer Aufstands in der „Volkszeitung“),
Menschen, Ereignisse, Namen von Organisationen und
Zeitschriftentitel vor dem Vergessen, zeigte die Kraft der
Erlebnisse und stärkte die Erinnerung an literarische
Initiativen. Auf gleiche Weise schrieb er über deutsche
Gräueltaten, deutete auf konkrete Ereignisse hin und
rekonstruierte Namen von tausenden Hinrichtungsopfern, oft mit zusätzlichen Angaben zum Rang des Hingerichteten im öffentlichen, politischen oder kulturellen
Leben Polens. Nach diesem Muster ist das Buch Der Todesring um Warschau entstanden. Das dort dargestellte
Bild machte einen enormen Eindruck, nicht nur auf Polen, sondern auch auf Deutsche (das Buch wurde auch
in deutscher Übersetzung herausgegeben).
Eigene Kontakte mit Deutschen unterhielt er seit
1963, zuerst im Zusammenhang mit seinen Zeugenaus32

cieszyły się wielką popularnością i bardzo niepokoiły
Służbę Bezpieczeństwa. Zachowały się liczne doniesienia agentów informujących o czym Bartoszewski mówił
i próbujących ustalić nazwiska słuchaczy. Ostatecznie,
jesienią 1979 r. milicja wkroczyła na wykład o polskim
państwie podziemnym, który miał inaugurować nowy
rok zajęć. Bartoszewskiemu wytoczono sprawę i skazano na karę grzywny.
Bartoszewski wykształcił szczególny typ metody
opisu historycznego.
Koncentrował się na faktach, szczegółach, był bardzo
konkretny i precyzyjny, chętnie układał wywód w kronikę (jak słynne 1859 dni Warszawy), unikał uogólnień,
wartościujących ocen, syntez. Tą metodę wykształcił w
walce z cenzurą, która łatwiej skreślała uogólnienia i
oceny, trudniej było jej atakować gołe fakty. Niemniej
czytelnik ówczesny, nie obawiający się długich tekstów
i grubych książek, sam wydobywał z owych faktów sens
i ocenę. W ten sposób Bartoszewski poczynając od 1946
roku (jego cykl w „Gazecie Ludowej” kroniki powstania)
ratował przed zapomnieniem ludzi, zdarzenia, nazwy
organizacji, tytuły pism, pokazywał siłę przeżyć, utrwalał pamięć o inicjatywach literackich. W taki sam sposób
pisał o zbrodniach niemieckich, wskazując konkretne
zdarzenia, nazwiska tysięcy straconych, często z informacją o miejscu zamordowanego w życiu społecznym,
politycznym czy kulturalnym Polski. Tak właśnie pisany
był Warszawski pierścień śmierci. Wyłaniający się obraz
robił wielkie wrażenie. Nie tylko na Polakach, także na
Niemcach (książka ukazała się również po niemiecku).
Kontakty osobiste z Niemcami utrzymywał od 1963 r., a
związane to było ze świadczeniem o niemieckich zbrodniach, także przed niemieckimi prokuratorami. Od tego
się zaczynało, ale na tej perspektywie nie poprzestawał.
Zbrodnie nie mogą być zapomniane, winnych należy
ukarać, ale nie można odpowiedzialności rozciągać
na następne pokolenia.
Niemcy i Polacy będą żyć obok siebie, należy zatem także
myśleć o przyszłości i dążyć do pojednania narodów. Po
niemieckiej stronie znalazł myślących podobnie i z nimi
podejmował dialog, coraz bardziej owocny, obejmujący
stopniowo osoby ważne w RFN politycznie, ale także
młodzież. Podobnie myśleli również Stanisław Stomma,
Tadeusz Mazowiecki i inni intelektualiści ruchu Znak,
uczestnicząc w kontaktach z Niemcami, m. in. w ramach
Seminarium Oświęcimskiego, na którym przez kilka lat
po 1970 roku spotykali się duchowni i świeccy katolicy
z obu krajów, nim w 1977 r. władze PRL nie zablokowały tych spotkań. Etap ten zamykał udział we wrześniu
1977 r. w publicznej debacie w Kolonii „Intelektualiści i
polityka. Prawa człowieka” z udziałem Heinricha Bölla,
Friedricha Dürrenmatta, Leszka Kołakowskiego i Zdenka Mlynara. Następnie przez kilka lat władze PRL nie
wydawały Bartoszewskiemu paszportu.

sagen – u. a. vor der deutschen Staatsanwaltschaft – über
deutsche Kriegsverbrechen. Das waren die Anfänge, allerdings wollte er es nicht bei dieser Perspektive belassen. Er vertrat den Standpunkt:
Verbrechen dürften nicht in Vergessenheit geraten,
die Schuldigen sollten bestraft werden, doch mit der
Verantwortung dürfe man nicht die nachfolgenden
Generationen belasten.
Deutsche und Polen werden nebeneinander leben, man
sollte also an die Zukunft denken und die Versöhnung
beider Völker anstreben. Auf deutscher Seite fand er
Gleichgesinnte, mit denen er einen Dialog aufnehmen
konnte, mit allmählich wachsenden Erfolgen, in den
nach und nach politisch bedeutende Personen aus der
Bundesrepublik Deutschland und auch junge Menschen
einbezogen werden konnten.
Andere Intellektuelle der sog. Znak-Bewegung [Polnisch: Zeichen], unter ihnen Stanisław Stomma und Tadeusz Mazowiecki, teilten seinen Standpunkt und nahmen ebenfalls an Kontakten mit Deutschen teil, u. a. im
Rahmen der Auschwitz-Seminare, die nach 1970 einige
Jahre lang zum Treffpunkt für Geistliche und katholische Laien aus beiden Ländern wurden, bis sie von der
polnischen Politspitze 1977 endgültig untersagt wurden.
Abschließender Akzent dieser Etappe war die Teilnahme Bartoszewskis im September 1977 an der öffentlichen Debatte in Köln „Intellektuelle und Politik. Menschenrechte“ zusammen mit Heinrich Böll, Friedrich
Dürrenmatt, Leszek Kołakowski und Zdeněk Mlynář.
Danach haben die polnischen Machthaber Bartoszewski
für einige Jahre den Reisepass entzogen.
Offene und geheime Opposition

I

m Jahre 1963, während seiner ersten Auslandsreise in
den Westen, nach Israel und nach Österreich, schickte er eine Postkarte an seinen früheren Vorgesetzten im
Informations- und Propagandabüro der Heimatarmee,
Tadeusz Żenczykowski, inzwischen stellvertretenden
Leiter der polnischen Redaktion von Radio Freies Europa. Żenczykowski reagierte sofort und es kam zu einem
Treffen der beiden Herren in Wien. Zwei erfahrene Konspirationsteilnehmer setzten die Regeln für zukünftige
Kontakte fest. Im Verlauf der weiteren Jahre schickte
Bartoszewski auf vereinbarte Weise seine schriftlich verfassten Berichte an die Senderredaktion, danach wurden
sie für Millionen Zuhörer in Polen ausgestrahlt. Er informierte über Repressionsmaßnahmen der Regierung
(darunter politische Prozesse), über Konflikte der Partei mit verschiedenen Berufskreisen, über Eingriffe der
Zensur.
Diese Tätigkeit sorgte einerseits dafür, dass gewisse
Unrechtmäßigkeiten und Repressionen der Politspitze
nicht verschwiegen werden konnten, andererseits war
sie extrem riskant und mit der Gefahr einer langjährigen
Gefängnisstrafe verbunden. Eine damals unternomme-

Zweiter Besuch in Deutschland, 1966
Druga wizyta w Niemczech, 1966
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iedy w 1963 r. po raz pierwszy od czasu wojny wyjechał na Zachód do Izraela i Austrii, wysłał kartkę
do Tadeusza Żenczykowskiego, swego zwierzchnika z
BiP AK, a wówczas zastępcy dyrektora rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Żenczykowski natychmiast
zareagował i obaj panowie spotkali się w Wiedniu. Dwaj
doświadczeni konspiratorzy ustalili zasady kontaktów.
Przez następne lata Bartoszewski w umówiony sposób
przekazywał do radia opracowane na piśmie wiadomości, które następnie wracały do milionów słuchaczy w
kraju. Przekazywał informacje o działaniach represyjnych władz, w tym o procesach politycznych, o konfliktach partii z różnymi środowiskami zawodowymi, o
ingerencjach cenzury. Była to działalność uniemożliwiająca władzom PRL przemilczanie ich różnych nieprawości i stosowanych represji, ale skrajnie niebezpieczna, grożąca wyrokiem wieloletniego więzienia. Podjęte
przez SB śledztwo doprowadziło do aresztowania kilku
osób współdziałających z Bartoszewskim i 1 października 1970 r. do trwającej dobę rewizji w jego mieszkaniu. Bezpieka wywiozła z domu kilkaset kilogramów
książek, maszynopisów i dokumentów, ale żadnego śladu współpracy z RWE nie znalazła. Doświadczenie wojennej konspiracji okazało się doskonałe. Swoje jednak
wiedzieli, Bartoszewski został obłożony na 4 lata zakazem druku, także oczywiście wyjazdów zagranicznych,
a śledztwo kontynuowano. Ostatecznie umorzono je w
1974 r. Historia ta wyjaśnia także bliskie związki, jakie
łączyły do śmierci Bartoszewskiego z Żenczykowskim
oraz Janem Nowakiem, dyrektorem rozgłośni polskiej
Radia Wolna Europa.
W latach siedemdziesiątych Bartoszewski angażował
się w kontakty z powstającą w Polsce opozycją. Formalnie wysoką pozycję zapewniało mu stanowisko sekreta33

ne Ermittlung der Staatssicherheit führte zur Verhaftung
einiger Mitarbeiter von Bartoszewski und zur 24-stündigen Hausdurchsuchung in seiner Wohnung am 1. Oktober 1970. Die Sicherheitsbeamten beschlagnahmten
mehrere hundert Kilogramm Bücher, Manuskripte und
Dokumente, dennoch wurde keine Spur seiner Zusammenarbeit mit Radio Freies Europagefunden.
Die Erfahrungen aus der Zeit der Kriegskonspiration
erwiesen sich noch einmal als unschätzbar.
Trotz mangelnder Beweise blieben die Ermittler von
seiner Schuld überzeugt. Bartoszewski wurde ein vierjähriges Druckverbot auferlegt – natürlich auch ein
Verbot von Auslandsreisen – und die Ermittlung ging
weiter. Letztendlich wurde sie 1974 eingestellt. Diese
Geschichte erklärt auch die lebenslange enge Beziehung
Bartoszewskis mit Tadeusz Żenczykowski und dem Leiter der polnischen Abteilung von Radio Freies Europa,
Jan Nowak-Jeziorański.
In den 70er Jahren engagierte sich Bartoszewski in
die Kontakte mit der entstehenden polnischen Opposition. Formell bekleidete er eine verhältnismäßig hohe
Position als Vorsitzender des Polnischen PEN-Zentrums und Hochschullehrer an der Katholischen Universität Lublin. 1974 unterschrieb er – zusammen mit einigen anderen prominenten Bürgern – einen offenen Brief
an die Regierung der Volksrepublik mit einer Petition
für die Freilassung der seit 1970 inhaftierten Anführer
der Untergrundgruppe „Ruch“. In den Jahren 1974-1975
traf er sich mit sog. „Elitesoldaten“ („Komandosi“), den
Veteranen der Studentenbewegung von 1968, um ihnen über die Heimatarmee, den Warschauer Aufstand
und die Bauernpartei zu erzählen. Im Dezember 1976
unterschrieb er den sog. „Brief der Achtzehn“ („List 18“)
gegen die Einführung des Eintrags über das Bündnis mit
der Sowjetunion in die Verfassung der Volksrepublik
Polen. In direkte und öffentliche oppositionelle Tätigkeit engagierte er sich als „Schirmherr“, gleichzeitig aber
war ihm seine Position als unabhängiger Historiker und
Vortragender wichtig.
Eine weitere Ebene seiner Aktivität bildeten die bereits erwähnten Vorlesungen im Rahmen der Gesellschaft für Wissenschaftliche Kurse und die Aufnahme
der Zusammenarbeit mit der illegalen Polnischen Unabhängigkeitsverständigung [Polnisch: Polskie Porozumienie Niepodległościowe, kurz: PPN, Anm. d. Red.]
unter der Leitung von Zdzisław Najder [Literaturwissenschaftler, Oppositioneller, in den Jahren 1982–1987
Leiter der polnischen Redaktion von Radio Freies Europa, Anm. d. Red.]. Dort gehörte er zum Autorenkreis
von Analysen über die notwendige deutsch-polnische
Verständigung als Bedingung für eine zukünftige Annäherung Polens an das sich vereinigende Europa. Diese
Schrift bildete einen Auseinandersetzungsversuch mit
der zukünftigen Perspektive der Beziehungen zwischen
zwei Völkern und Staaten. Sie enthält den – damals revolutionären – Satz:
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Jan Nowak-Jeziorański (1914–2005)
in den Jahren 1952–1976 Leiter der Polnischen Abteilung von
Radio Freies Europa in München
Jan Nowak-Jeziorański (1914–2005)
w latach 1952–1976 kierownik Rozgłośni Polskiej
Radia Wolna Europa w Monachium
(Foto: Wikipedia)

rza Polskiego Pen Clubu i wykładowcy na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. W 1974 r. Podpisał wraz z kilkoma innymi znakomitymi obywatelami list do władz
PRL o ułaskawienie więzionych od 1970 r. przywódców
podziemnej grupy „Ruch”. W 1974–75 spotykał się z
„komandosami”, weteranami studenckiego buntu 1968
r., i opowiadał im o AK, Powstaniu Warszawskim i PSL.
W grudniu 1976 r. Podpisał list „18” przeciw wpisaniu
do konstytucji PRL sojuszu z ZSRR. W bezpośrednią i
jawną działalność opozycyjną angażował się jako jeden
z patronów, ale dbał o status przede wszystkim niezależnego historyka i wykładowcy.
Płaszczyzną aktywności było Towarzystwo Kursów
Naukowych i wspomniane wyżej wykłady oraz wejście
do działającego w konspiracji Polskiego Porozumienia
Niepodległościowego, prowadzonego przez Zdzisława
Najdera. Był tam autorem lub współautorem opracowań
o potrzebie szukania porozumienia między Polakami
a Niemcami, koniecznego, jeśli polska ma kiedyś dołączyć do jednoczącej się Europy. Opracowanie było próbą zmierzania się z perspektywą przyszłości stosunków
między dwoma sąsiadującymi państwami i narodami.
Pada w nim zdanie – wtedy rewolucyjne:
„Polacy mogliby więc uznać, że zjednoczenie Niemiec leży w interesie polskim”.

„Die Polen könnten anerkennen, dass deutsche Wiedervereinigung im polnischen Interesse liegt“.
Die Anerkennung der deutschen Einheit war ein Umbruch – nicht nur hinsichtlich der internationalen Lage,
sondern auch im Denken der Polen selbst, die damals
das geteilte Deutschland als schwächer – also weniger
gefährlich – betrachteten. Dieser in jener Schrift publizierte Gedanke stellte wohl die erste derart klar formulierte Erklärung der Oppositionsbewegung dar. Die
Wiedervereinigung Deutschlands sollte aber – das soll
hier betont werden – unter zwei Bedingungen erfolgen:
der vollen Anerkennung der polnischen Westgrenze
und der grundsätzlichen Integration Deutschlands in
die Europäische Gemeinschaft. Diese fundamentalen
Bedingungen brachte die Polnische Unabhängigkeitsverständigung PPN im Mai 1978 zum Ausdruck. Jahre
später, bei der Wende von 1989/1990, sind sie zu offiziellen Forderungen der Regierung von Tadeusz Mazowiecki geworden.
Damals unterschrieb Bartoszewski zahlreiche Erklärungen und Briefe zur Verteidigung von Arbeitern
und Oppositionsmitgliedern, die Repressionen ausgesetzt waren, oder Appelle für die friedliche Lösung von
Konflikten während der Streiks an der Ostseeküste und
in der Zeit von „Solidarność“. Er sollte auch Mitglied
in dem am 12. Dezember 1981 gegründeten (von der
Parteipropaganda als „Gegen-Regierung“ bezeichneten)
Öffentlichen Rat für Nationale Wirtschaft (Społeczna
Rada Gospodarki Narodowej) werden. Am 13. Dezember wurde er verhaftet und interniert.

Uznanie możliwości zjednoczenia Niemiec to zburzenie
fundamentu, nie tylko w sytuacji międzynarodowej, ale
też w myśleniu Polaków, którzy wtedy uważali, że dzięki
istnieniu dwóch państw niemieckich Niemcy są słabsi,
a więc mniej groźni. Myśl opublikowana w tym opracowaniu PPN była chyba pierwszą deklaracją opozycji tak
jasno sformułowaną, ale – zaznaczmy – zjednoczenie
Niemiec musi się odbyć pod dwoma warunkami – bezwzględnego uznania naszej granicy zachodniej i zasadniczej integracji Niemiec we Wspólnocie Europejskiej.
To są warunki fundamentalne, zdefiniowane przez PPN
w maju 1978 roku. Po latach będą też linią rządu Tadeusza Mazowieckiego w roku 1989 i 1990.
Podpisywał w tym czasie także liczne oświadczenia
i listy w obronie prześladowanych robotników i ludzi
opozycji, a w okresie strajków na wybrzeżu i działań
„Solidarności” apele o pokojowe rozwiązanie polskich
konfliktów. Miał także wejść do powołanej 12 grudnia
1981 r. przez „Solidarność” Społecznej Rady Gospodarki Narodowej, która propaganda partyjna określiła jako
kontr-„rząd”. 13 grudnia został internowany.

Der Westen

S

eine Tätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland
entwickelte Bartoszewski vor allem in den 80er Jahren, nachdem er aus dem Internierungslager freigelassen worden war und eine Ausreiseerlaubnis bekommen
hatte. Am Anfang stand im Jahre 1983 die Verleihung
des Herder-Preises in Wien und die Publikation von
zwei bescheidenen Büchern – über das Warschauer
Ghetto (mit einem Vorwort von Stanisław Lem) und
der Erinnerungen Herbst der Hoffnungen (in Polen
besser unter dem Titel Es lohnt sich anständig zu sein,
Warto być przyzwoitym, bekannt). Das zweite Büchlein
erschien mit einem Nachwort von Reinhold Lehmann,
Generalsekretär von Pax Christi und wichtige Gestalt in
der Öffentlichkeit der BRD.
Zur selben Zeit wurde Bartoszewski in Deutschland
allmählich zum breit bekannten Zeitzeugen der schrecklichen Besatzungszeit, ihrem Erforscher und zugleich
Vertreter des freien Polens, das zwar von Generälen
unterjocht wurde, aber immer noch „lebte“, existierte
und Hoffnung für die Zukunft gab. Bartoszewski erklärte polnische Geschichte Zuhörern in Wien, München,
Augsburg, Hamburg und in vielen anderen Städten, er
nahm an Radio- und Fernsehsendungen teil. Meiner
Meinung nach war dies – was natürlich durch irgend-

Ausgabe des Bulletins der Polnischen Unabhängigkeitsverständigung (PPN) vom Mai 1978 mit einer bahnbrechenden Erklärung
zu den deutsch-polnischen Beziehungen
Edycja biuletynu Polskiego Porozumienia Niepodległościowego
(PPN) z maja 1978 r. z przełomową deklaracją
na temat relacji polsko-niemieckich
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welche Nachforschungen überprüft werden könnte – die
größte Dosis von Wissen über den Krieg in Polen, den
die Deutschen in den 80er Jahren erhalten haben. Man
hörte ihm zu, weil es in seinen Worten keinen Hass gab,
keine Vorurteile, sondern nur die Darstellung damaliger Geschehnisse und die Bestätigung, dass wir uns erinnern würden.
Die Opfer leben unter uns – sagte er den Deutschen
– und ihr dürft nicht vergessen. Wenn wir ernsthaft
miteinander reden sollen, müssen wir gemeinsam
daran erinnern.
Seine Art zu sprechen, verstärkt durch seine persönliche Erfahrung als Häftling im KZ Auschwitz, im stalinistischen Gefängnis und im Internierungslager von
Jaruzelski, sorgte dafür, dass er gehört wurde. Die Krönung dieser Etappe war 1986 die Verleihung des renommierten Friedenspreises des deutschen Buchhandels an
Bartoszewski und regelmäßige Vorlesungen für deutsche Studenten an der Universität München, Augsburg
und an der Katholischen Universität Eichstätt.
Auf der Grundlage vieler Gespräche mit ihm in den
80er Jahren kann ich die damaligen ideologischen und
politischen Anschauungen von Bartoszewski folgendermaßen rekonstruieren:
Für die negativen Schlüsselerfahrungen des 20. Jahrhunderts hielt er den Nationalsozialismus von Hitler
und den Kommunismus von Stalin, zwei totalitäre
Gewaltideologien.
Der Nationalsozialismus in Deutschland konnte überwunden werden, die Demokratie schlug Wurzeln – damit entstand auch eine Ebene für Dialog, Zusammenarbeit und Annäherung. Der sowjetische Kommunismus
war aber nach wie vor eine imperialistische Struktur,
totalitär in seinen Ambitionen, und bewirkte, dass Polen kein souveräner Staat war. Die Sowjetunion und der
Kommunismus als ihr Werkzeug waren also weiterhin
Feinde. Als Feind waren sie derart stark, dass der Widerstand besondere Strategien verlangte, evolutionäre,
verständliche und für potenzielle Alliierte im Westen,
die von den polnischen Bestrebungen überzeugt werden
sollten, akzeptable Strategien. Die polnische Staatsraison war dieselbe wie 1945: Wiedererlangung der Unabhängigkeit und der demokratischen Ordnung. Alles,
was zu diesem Ziel führte, sollte unterstützt werden –
beginnend mit der Herausbildung einer authentischen,
nichtkommunistischen Identität, bis zu verschiedenen
Initiativen des unabhängigen politischen Gedankens
und realer Wirkung großer Gesellschaftsgruppen (daher die Unterstützung für „Solidarność”).
Bei all dem war Bartoszewski kein Radikaler, er ließ
sich nicht für laute Aktionen ohne dauerhafte Ergebnisse begeistern.
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Zachód

O

ddziaływanie w Niemczech Bartoszewski rozwinął zwłaszcza w latach osiemdziesiątych, gdy po
zwolnieniu z obozu internowanych mógł wyjechać na
dłużej do RFN. Początkiem było przyznanie mu w 1983
r. wiedeńskiej nagrody im. Herdera i wydanie dwóch
niewielkich książek – o warszawskim getcie, z przedmową Stanisława Lema oraz Herbst der Hoffnungen, czyli
wspomnień i refleksji znanych Polakom pt. Warto być
przyzwoitym. Książka wyszła z posłowiem Reinholda
Lehmanna, sekretarza generalnego Pax Christi, osobistości ważnej w życiu RFN.
W tym czasie stał się w Niemczech szeroko znany
jako świadek strasznej okupacji nazistowskiej, jej badacz, a zarazem przedstawiciel wolnej Polski, duszonej
przez generałów, ale istniejącej, obecnej, dającej nadzieję na przyszłość. Tłumaczył polską historię w Wiedniu,
Monachium, Augsburgu, Hamburgu i w wielu innych
miastach, występował w radio i w telewizji. Moim zdaniem – co oczywiście można zweryfikować przez jakieś
badania – była to największa dawka wiedzy o wojnie w
Polsce, jaką w latach osiemdziesiątych otrzymali Niemcy. Słuchano go, ponieważ w tym, co mówił, nie było
nienawiści, podejrzeń, tylko relacja o tym, co się wtedy
wydarzyło między nami, i potwierdzenie, że pamiętamy.
Ofiary żyją wśród nas i wy nie możecie nie pamiętać.
Jeżeli mamy poważnie rozmawiać, musimy przypominać.
Sposób mówienia Bartoszewskiego, wzmocniony jeszcze
jego osobistym doświadczeniem z Auschwitz, więzienia
stalinowskiego i niedawnego internowania, powodował,
że go słuchano. Zwieńczeniem tej fazy było wręczenie
Bartoszewskiemu w 1986 r. Pokojowej Nagrody Księgarstwa Niemieckiego, niezwykle prestiżowej. I systematyczne zajęcia z niemieckimi studentami.
Na podstawie licznych rozmów w latach osiemdziesiątych mogę zrekonstruować poglądy ideowe i polityczne Bartoszewskiego następująco.
Za kluczowe i negatywne doświadczenie XX wieku
uważał hitleryzm i stalinowski komunizm, dwie totalitarne, zbrodnicze ideologie.
Hitleryzm został przez Niemców przezwyciężony, demokracja głęboko zinternalizowana, co dawało płaszczyznę dialogu, współpracy, zbliżenia. Sowiecki komunizm
pozostał strukturą imperialistyczną, totalną w swoich
ambicjach i utrzymującą Polskę w stanie niesuwerenności. ZSRR i komunizm jako jego narzędzie pozostawały
więc wrogiem. Był to wróg na tyle silny, że przeciwstawianie się mu wymagało działań roztropnych, ewolucyjnych, rozumianych i akceptowanych przez potencjalnych sojuszników na Zachodzie, których też należało do
polskich dążeń zjednywać. Polskie cele narodowe były
te same, co w 1945 r. – odzyskanie niepodległości i de-

Mit Ehefrau Zofia in den USA, 1995
Z żoną Zofią w USA, 1995 r.

Für wichtig und unterstützungswert hielt er langfristig
angelegte Arbeit – illegales Verlagswesen, unabhängige Bildung, Hilfe für Inhaftierte, Stärkung von sozialen
Netzwerken auf verschiedenen Ebenen. Wichtig waren
für ihn auch das Zusammenwirken in diesem Geiste
mit der Kirche und die Nutzung ihres Potenzials. Gut
verständigen konnte er sich mit den Strategen von
„Solidarność” – Tadeusz Mazowiecki und Bronisław
Geremek. Allerdings vertrat er eine andere Sicht auf die
Möglichkeit der Beschleunigung von Veränderungen
und blieb in Bezug auf die Chancen der Verständigung
mit Kommunisten skeptisch. Auf den Runden Tisch
blickte er zunächst distanziert und wohl ohne große
Überzeugung. Der Spitze der Polnischen Vereinigten
Arbeiterpartei traute er nicht, betrachtete sie eher als
unfähig, sich an die Abmachungen zu halten. Als er aber
doch merkte, dass dauerhafte Umwälzungen im Gange
waren, engagierte er sich sofort und stellte sich Premierminister Mazowiecki zur Verfügung.
Im freien Polen scheute er Parteiaffiliationen, konzentrierte sich auf Fragen der Außenpolitik, vor allem
des Dialogs mit Deutschland, der ja an sich wichtig war,
zugleich aber auch für Polen den Weg in das vereinigte
Europa darstellte. In diesem Europa sah er die Garantie
für die Sicherheit Polens gegenüber möglichen Veränderungen internationaler Konjunktur. Zweimal bekleidete
er das Amt des Außenministers. Er dachte immer in Kategorien der Staatsraison und das bedeutete, dass er die
Menschen negativ beurteilte, die maßlos damit beschäf-

mokratycznego porządku wewnętrznego. Wszystko, co
temu sprzyjało należało wspierać, poczynając od tworzenia autentycznej kultury i niekomunistycznej świadomości po inicjatywy budowania niezależnej myśli politycznej i skupiania w realnych działaniach dużych grup
społecznych, stąd poparcie dla „Solidarności”.
Zarazem nie był radykałem, nie cenił akcji głośnych,
ale nie dających trwałych efektów.
Za ważną i godną poparcia uważał działalność obliczoną na długi dystans – podziemie wydawnicze, niezależną oświatę, pomoc dla więzionych, budowanie więzi
społecznych na różnych poziomach. Za ważne uważał
również współdziałanie w tym ruchu z Kościołem i korzystanie z możliwości, jakie Kościół posiada. Dobrze
rozumiał się więc ze strategami „Solidarności” – Tadeuszem Mazowieckim, Bronisławem Geremkiem. Różnił
się od nich jednak w kwestii możliwości przyspieszenia
zmian i sceptycznie oceniał szanse doprowadzenia do
porozumienia z komunistami. Na okrągły stół spoglądał z dystansem i chyba bez przekonania. Nie wierzył
bowiem przywódcom PZPR, nie spodziewał się, by byli
zdolni do dotrzymania umów. Gdy jednak zorientował
się, że zachodzą trwałe przemiany, zaangażował się. Stanął do dyspozycji premiera Mazowieckiego.
W wolnej Polsce unikał partyjnych afiliacji, skupiał
się na sprawach zagranicznych, zwłaszcza dialogu z
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tigt waren, interne Konflikte zu schüren. In den letzten
Jahren sah er sich zunehmend im Konflikt mit der rechten Seite der politischen Szene und wurde sogar noch
nach seinem Tod angegriffen. Gründe dafür gab es viele.
Seit dem Krieg akzeptierte er keinen Nationalismus,
keine aggressive Demagogie, keine Unklarheiten in
der Beurteilung des Faschismus, keine antisemitischen Tendenzen und keine Lügen.
In der Politik sah er die Sorge um das Gemeinwohl, die
Fähigkeit, einen Dialog zu führen, Allianzen zu bauen und konkrete Ziele zu erreichen, die dem Staat und
seinen Institutionen dienen. Auf der Rechten aber verdichtete sich in der Zwischenzeit die Atmosphäre von
Anschuldigungen, Abrechnungen, Aufwühlung und
Demagogie oder Tendenzen, die Geschichte und nationale Erinnerung zu manipulieren, gegen Autoritäten
zu kämpfen und in Verschwörungsmythen zu flüchten.
Diese Eigenschaften der besonderen Parteimobilisierung zerstörten die politische Kultur und wirkten sich
negativ auf das Ansehen Polens im Ausland aus – waren
also gegen die Staatsraison.
Das an Erfahrungen und verschiedenen Arbeiten reiche Leben von Władysław Bartoszewski besteht aus bestimmten Etappen und Leitfäden, von denen jeder einer
näheren Analyse würdig ist. Das erste Kapitel bildet
sein Engagement während der Besatzungszeit in einigen wichtigen Bereichen, ergänzt durch seine Tätigkeit
in der Nachkriegszeit und die sechsjährige Haftperiode.
Kapitel Zwei umfasst die breitangelegte wissenschaftliche Aktivität auf dem Gebiet der Dokumentation der
Besatzungszeit und des Warschauer Aufstands, der
Schilderung der Tragödie der Juden und ihrer Rettungsversuche durch den polnischen Untergrundstaat.
All dies kommt in zahlreichen Artikeln und Büchern
zum Ausdruck. Das dritte Kapitel bezieht sich, parallel
zum zweiten, auf seine eigens entwickelte Widerstandsmethode im Kampf gegen die Diktatur der Polnischen
Vereinigten Arbeiterpartei, sowohl in der Öffentlichkeit
als auch konspirativ. Eine weitere Plattform und ein weiterer Arbeitsbereich sind seine Teilnahme am deutschpolnischen Dialog, und zwar auf verschiedenen Ebenen.
Und schließlich steht das letzte Kapitel im Zusammenhang mit den Quellen und Methoden der Hasshetze
gegen Bartoszewski im gegenwärtigen Polen. Seine Biografie beinhaltet auf jeden Fall genug Material für ein
paar Bücher über verschiedene Themen der Geschichte
Polens der letzten 75 Jahre.
Dieser Text basiert auf einem Artikel, der in der
Zeitschrift „Więź”, Nr. 2 – Sommer 2015 erschienen ist.
[Übersetzung: M. Barcz].
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Niemcami, który był ważny sam w sobie, ale stano- wił
też drogę dla Polski do Zjednoczonej Europy. A więc
wzmocnienia bezpieczeństwa państwa wobec możliwych zmian koniunktury międzynarodowej. Dwukrotnie zajmował stanowisko ministra spraw zagranicznych.
Myślał kategoriami racji stanu państwa, a to oznaczało
negatywną ocenę tych ludzi, którzy nie znajdowali miary w rozpalaniu sporów wewnętrznych. W ostatnich
latach znalazł się w wyraźnym konflikcie z prawicową
formacją, co mu wypominano także po śmierci. Przyczyn było wiele.
Od czasu wojny nie akceptował nacjonalizmu,
agresywnej demagogii, dwuznaczności w ocenie
faszyzmu, tendencji antysemickich, swobodnego
operowania kłamstwem.
W polityce widział troskę o dobro wspólne, umiejętność
prowadzenia dialogu i budowania sojuszy, osiągania
celów realnych i służących państwu i jego instytucjom.
Tymczasem na prawicy narastała atmosfera porachunków, rozliczeń, podniecenia i demagogii, chęć manipulowania historią i pamięcią narodową, walki z autorytetami, kreowania spiskowych mitów.
Te cechy mobilizacji partyjnej dewastowały kulturę
polityczną oraz fatalnie odbijały się na wizerunku Polski
za granicą, a więc na racji stanu.
W bogatym w wydarzenia i rozliczne prace życiu Bartoszewskiego trzeba wyróżnić kilka okresów i wątków,
z których każdy jest godny analizy. Rozdział pierwszy
to zaangażowanie w czasie okupacji na kilku ważnych
polach działania, dopełnione przez powojenne zaangażowanie i blisko sześcioletnie uwięzienie. Rozdział drugi, to rozległa aktywność naukowa w dokumentowaniu
okupacji i Powstania Warszawskiego, ukazywaniu tragedii Żydów i działań Polski podziemnej dla ich ratowania;
wyrazem było wiele artykułów i książek. Rozdział trzeci,
równoległy z poprzednim, dotyczy oryginalnej, przez
Bartoszewskiego prowadzonej metody walki z dyktaturą PZPR, zarówno jawnej, jak ściśle tajnej. Kolejna
płaszczyzna i nurt aktywności to udział w dialogu polsko-niemieckim i kształtowaniu go na różnych etapach.
Wreszcie ostatni rozdział wiąże się z historią i metodami
kampanii nienawiści prowadzonych we współczesnej
Polsce. Życiorys Bartoszewskiego to materiał na kilka
książek, obejmujących ważne wątki dziejów Polski w
minionych 75 latach.
Podstawą opracowania jest artykuł
opublikowany w: „Więź” nr 2 – lato 2015.
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ładysław Bartoszewski hätte als früherer Auschwitz-Häftling und Soldat der polnischen Heimatarmee viele Gründe dafür gehabt, die Deutschen zu hassen – und ist doch zum Symbol der deutsch-polnischen
Verständigung geworden. Wie er zu erzählen pflegte,
ist er dem ersten Deutschen in stalinistischer Haft nach
dem Krieg begegnet. Es war Erich Engels, der im Warschauer Mokotów-Gefängnis für seine Kriegsverbrechen an der jüdischen und polnischen Bevölkerung im
Generalgouvernement hingerichtet wurde. Natürlich
hatte er auch früher schon Deutsche getroffen, im Konzentrationslager, es glich aber – wie er selbst sagte – der
Beziehung „ein Mensch versus die Nummer 4427“.
Im Jahre 1954, nach der Freilassung aus dem Gefängnis, erfuhr er zum ersten Mal von den Geschwistern
Scholl und der „Weißen Rose“, einer Widerstandsgruppe
gegen die Nationalsozialisten, die während des Zweiten
Weltkriegs in München tätig war. Bartoszewski hat die
Aufzeichnungen des um ein Jahr älteren Hans Scholl gelesen und merkte dabei, wie nah ihm die Weltanschauung eines Menschen (eines Wehrmachtssoldaten!) war,
mit dem er selbst als „Untermensch“ auf den Straßen des
besetzten Warschaus kein Wort hätte austauschen dürfen. Viele Jahre später, am 23. Februar 1987 hielt Bartoszewski am Geschwister-Scholl-Institut der Universität
München eine Ansprache zum Jahrestag der Hinrichtung von Hans und Sophie Scholl. Er war nicht nur der
erste, sondern der bisher einzige Pole, der als Redner aus
diesem besonderen Anlass eingeladen wurde. Er sprach
zu jungen, gebildeten Deutschen, die sich im Namen
des christlichen Deutschlands am Aufbau der Verständigung zwischen Menschen verschiedener Anschauungen beteiligen wollten, für ein freies Deutschland ohne
Nationalsozialismus.
Zu den ersten Begegnungen von Bartoszewski mit
jungen Deutschen aus der damaligen DDR kam es schon
in den 60-er Jahren. Damals besuchten sie Polen im Rahmen der 1961 in den Kreisen der evangelischen Kirche
gegründeten „Aktion Sühnezeichen“. Zu ihren Partnern
gehörten auf polnischer Seite katholische Intellektuelle
aus Krakau – Jerzy Turowicz und Mieczysław Pszon –
sowie aus Warschau – Tadeusz Mazowiecki, Stanisław
Stomma und Władysław Bartoszewski. Auf Ersuchen
der Freunde aus der Redaktion der katholischen Krakauer Zeitschrift „Tygodnik Powszechny“ führte Bart-

ładysław Bartoszewski więzień Auschwitz, żołnierz AK miał wiele powodów aby nienawidzić
Niemców, a jednak stał się symbolem porozumienia
polsko-niemieckiego. Jak wspominał, pierwszego Niemca poznał w stalinowskim więzieniu. Był to Erich Engels, stracony w więzieniu mokotowskim za zbrodnie
popełnione na ludności żydowskiej i polskiej w Generalnym Gubernatorstwie. Bartoszewski widział oczywiście
Niemców w obozie, ale była to – jak sam mówił – relacja:
„człowiek kontra numer 4427”.
W 1954 roku, po wyjściu z więzienia, po raz pierwszy
usłyszał o rodzeństwie Scholl i organizacji Biała Róża,
antyhitlerowskiej grupie oporu działającej podczas wojny w Monachium. Przeczytał zapiski o rok starszego
Hansa Scholla i zauważył, jak bliski był mu światopogląd
człowieka (w czasie wojny żołnierza Wehrmachtu!), z
którym na ulicy okupowanej Warszawy jako „podczłowiek” nie mógłby zamienić przecież słowa [W. Bartoszewski, Kropla drąży skałę? Co mówiłem do Niemców
i o Niemcach przez ponad pół wieku, Warszawa 2011,
s. 354]. Wiele lat później, 23 lutego 1987 roku, Bartoszewski przemawiał na Uniwersytecie Monachijskim,
w instytucie imienia rodzeństwa Scholl, w rocznicę
ich stracenia. Był nie tylko pierwszym, ale jak dotychczas jedynym Polakiem zaproszonym do wygłoszenia
wykładu w tym wyjątkowym dniu. Mówił do młodych
wykształconych Niemców, którzy chcieli w imieniu Niemiec chrześcijańskich budować porozumienie między
ludźmi różnych poglądów, chcieli Niemiec wolnych od
nazizmu.
Pierwsze spotkania z młodymi Niemcami odbywał w
latach 60-tych. Przyjeżdżali do Polski z ówczesnej NRD
w ramach zainaugurowanej w 1961 roku Akcji Kościoła Ewangelickiego „Znak Pokuty”. Z polskiej strony jej
partnerami byli katoliccy intelektualiści z Krakowa: Jerzy Turowicz i Mieczysław Pszon, oraz z Warszawy: Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Stomma i Władysław Bartoszewski. Na prośbę przyjaciół z redakcji „Tygodnika
Powszechnego” oprowadzał grupy wschodnioniemieckiej młodzieży po stolicy Polski. Zabierał ich na Pawiak,
w aleję Szucha, gdzie znajdowała się siedziba Gestapo i
na dawny teren getta, opowiadał o Powstaniu Warszawskim. Więzień Auschwitz, który chciał się z nimi pojednać, był tym, kogo chcieli słuchać.
39

oszewski die ostdeutsche Jugend durch die polnische
Hauptstadt. Er zeigte ihnen die Gedenkstätte am Ort
des ehemaligen Gefängnisses Pawiak, die Szucha-Allee
– den einstigen Sitz der Gestapo –, das Gebiet des früheren Gettos, und erzählte von dem Warschauer Aufstand 1944. Und sie wollten ihm auch zuhören, einem
ehemaligen Auschwitz-Häftling, der bereit war, ihnen
die Hand zur Versöhnung auszustrecken.
Für ein paar Jahre wurde die Wohnung von Zofia
und Władysław Bartoszewski zum Treffpunkt für
junge Deutsche.
Manche erinnern sich daran noch heute, dies zeigte
auch neulich ein Ereignis im Januar 2019. Anlässlich der
Vernissage der Ausstellung „Widerstand – Erinnerung
– Versöhnung“ in Dresden erschien unter den Gästen
auch eine ehemalige Teilnehmerin der „Aktion Sühnezeichen“. Die mittlerweile 80-jährige Dame brachte eine
alte Visitenkarte, die sie 1965 von Władysław Bartoszewski bekommen hatte – mit seiner handschriftlichen
Notiz an die Redaktionskollegen des „Tygodnik Powszechny“. Darauf stand geschrieben: „Um Gottes Willen!
Helft bei der Übernachtung dieser zwei Mädchen von
Aktion Sühnezeichen“. Dank dieser Visitenkarte fand sie
in Krakau eine Übernachtung und Unterstützung [vgl.
M. Barcz, Spuren eines Brückenbauers. Eine Ausstellung
auf Deutschland-Reise, Deutsch-Polnische Gesellschaft
Berlin, 2019, S. 41, auch online verfügbar unter www.
dpgberlin.de].
Die Reisen von Bartoszewski in die Bundesrepublik Deutschland und nach Österreich begannen Mitte
der 1960-er Jahre. Wien besuchte er im Rahmen eines
einwöchigen Aufenthaltes in Österreich auf Einladung
von Kurt Skalnik, damals Redakteur der einflussreichen
katholischen Zeitschrift „Die Furche“. Etwas später, im
Mai 1965 erhielt er von der Botschaft der BRD eine Einladung nach Köln im Namen des deutsch-französischen
Blattes „Dokumente“. Sein dreiwöchiger Besuch resultierte in einem Zyklus von Reportagen, u. a. Junge Deutsche westlich der Elbe. Zwanzig Jahre nach dem Krieg,
die im „Tygodnik Powszechny“ publiziert wurden [Nr.
45 / 876, S. 1–2]. In den 1970-er Jahren beteiligte sich
Bartoszewski an weiteren Aktivitäten, die dem deutschpolnischen Dialog dienen sollten – auch international
mittels seiner Kontakte zu den Kreisen des PEN-Clubs,
in dem er selbst Mitglied wurde. Im Februar 1981 nahm
er am Treffen des PEN-Clubs in Kopenhagen teil, unter verdeckter Beobachtung der Stasi. Seine Aussagen
wurden in einer umfangreichen Notiz der ostdeutschen
Staatssicherheit folgendermaßen zusammengefasst:
„Unserem internen Urteil nach ist Bartoszewski ein
sehr gefährlicher und hinterhältiger Feind, der jede
Gelegenheit nutzt, um aus dem polnischen PENClub ein Zentrum der antikommunistischen und
konterrevolutionären Bewegung zu machen“.
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Mieszkanie Zofii i Władysława Bartoszewskich na
kilka lat stało się miejscem spotkań młodzieży z
Niemiec.
Pamiętają o tym do dzisiaj, o czym świadczy wydarzenie z ze stycznia 2019 roku. Na wernisażu wystawy „Pod
Prąd – Pamięć – Pojednanie” w Dreźnie, wśród gości
znalazła się uczestniczka Akcji „Znak Pokuty”. Około
80-letnia dziś Pani przyszła z wizytówką, którą otrzymała od Władysława Bartoszewskiego w 1965 roku wraz z
wiadomością dla kolegów z „Tygodnika Powszechnego”:
„Na miłość boską! Przenocujcie te dwie dziewczyny z
Aktion Sühnezeichen”. Dzięki niej znalazła w Krakowie
nocleg i wsparcie [M. Barcz, Śladami budowniczego mostów. Wystawa w podróży po Niemczech, publikacja Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Berlinie, 2019, s. 41,
dostępna także w wersji elektronicznej na stronie www.
dpgberlin.de].

Eine Visitenkarte mit Geschichte – eine der ersten Spuren der
Kontakte mit der „Aktion Sühnezeichen“ (Archiv M. Barcz)
Wizytówka z historią – jeden z pierwszych śladów
kontaktów z „Akcją Znaku Pokuty” (Archiwum M. Barcz)

W połowie lat 60-tych Bartoszewski zaczął wyjeżdżać
do Niemiec i Austrii. Pierwszy raz do Wiednia na zaproszenie Kurta Skalnika, redaktora naczelnego wpływowego katolickiego pisma „Die Furche”, na tygodniowy
pobyt w Austrii. Później, w maju 1965 roku, ambasada
RFN zaprosiła go w imieniu pisma „Dokumente” do
Kolonii. Trzytygodniowy pobyt zaowocował cyklem
reportaży, m.in. Młodzi Niemcy na zachód od Łaby.
Dwadzieścia lat powojnie publikowanych w „Tygodniku
Powszechnym” [Nr 45 / 876, s. 1–2]. W latach 70 na-

In der Zeit vor der Einführung des Kriegsrechts
von 1981 in Polen besuchte Bartoszewski einige Male
Deutschland. Er knüpfte Kontakte mit der Organisation
„Pax Christi“, mit deutschen Katholiken, Journalisten
und Intellektuellen. Sie waren es eben, die wenig später
die Unterstützungsaktionen für während des Kriegszustands internierte Solidarność-Mitglieder organisierten.
In der Bundesrepublik Deutschland wurden sogar Flugblätter gedruckt – mit Fotos von Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki und mit einem Appell an die
Regierung der Volksrepublik Polen, sie aus dem Internierungslager freizulassen. Den Aufruf unterschrieben
hunderte Wissenschaftler und Vertreter verschiedener
politischer Gruppen der Bundesrepublik.

Aufruf der Pax Christi zur Unterstützung
der Inhaftierten in Polen
Apel zachodnioniemieckiej Pax Christi
o wsparcie dla internowanych

Eine Hilfskampagne startete auch das deutsche
PEN-Zentrum, von dem Bartoszewski eine Einladung
zur Vortragsreihe für Berliner Studenten erhielt. Diese
Nachricht teilte ihm seine Ehefrau während eines Besuchstermins im Internierungslager mit – er nahm den
Vorschlag jedoch nicht an, denn seiner Meinung nach
gliche dies einer Flucht aus dem Gefängnis. Erst nach
seiner Freilassung, im Sommer 1982, akzeptierte er die
vom Sekretär des deutschen PEN-Zentrums, Heinz
Scharze, übermittelte Einladung zum einjährigen Stipendium am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Zofia und
Władysław Bartoszewski stellten Anträge auf eine Ausreiseerlaubnis und – zur eigenen Verwunderung – erhielten nach ungewöhnlich kurzer Wartezeit tatsächlich
die Reisepässe. Bartoszewski schrieb darüber später:
„Es war wohl besser mich loszuwerden, mein Einfluss
in Polen war ziemlich groß und meine Einflussmöglichkeiten im Ausland wurden von ihnen nicht verstanden
und unterschätzt“ [vgl. W. Bartoszewski, O Niemcach i
Polakach. Wspomnienie. Prognozy. Nadzieje, Kraków
2010, S. 220].
Nach seiner Ankunft in Deutschland wurde Bartoszewski allmählich für die Deutschen zu einer der Symbolfiguren der polnischen „Solidarność“. Für das Wo-

dal działał na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego,
także na forum międzynarodowego PEN Clubu, którego
został członkiem. W lutym 1981 uczestniczył w spotkaniu PEN-Clubu w Kopenhadze, inwigilowanym przez
wschodnioniemiecką Służbę Bezpieczeństwa (Stasi).
Jego wypowiedzi zostały podsumowane w obszernej notatce następująco:
„Według naszych wewnętrznych ocen Bartoszewski
jest bardzo niebezpiecznym i podstępnym wrogiem,
który wykorzystuje każdą okazję, aby stworzyć z
Polskiego PEN Clubu centrum antykomunistyczne i
kontrrewolucyjne”.
W okresie przed wprowadzeniem w 1981 roku stanu
wojennego w Polsce Bartoszewski był kilkakrotnie w
Niemczech. Nawiązał kontakty z organizacją Pax Christi, niemieckimi katolikami, dziennikarzami i intelektualistami. To oni później organizowali pomoc dla internowanych w stanie wojennym działaczy „Solidarności”.
W Republice Federalnej Niemiec powstały nawet ulotki
z fotografiami Władysława Bartoszewskiego i Tadeusza
Mazowieckiego, w których apelowano do władz PRL o
ich uwolnienie. Podpisały się pod nimi setki osób z różnych ugrupowań politycznych RFN i świata nauki. Na
pomoc ruszył również PEN Club, od którego Bartoszewski otrzymał propozycję prowadzenia zajęć dla studentów w Berlinie. Dowiedział się o tym od żony podczas
widzenia w obozie w Jaworzu, ale uznał, że jako więzień
nie może się zgodzić, gdyż byłaby to ucieczka. Dopiero po wyjściu z internowania, latem 1982 roku, przyjął
przywiezione przez sekretarza niemieckiego PEN Clubu, Heinza Scharze, zaproszenie na roczne stypendium
berlińskim Kolegium Naukowym – Wissenschaftskolleg
zu Berlin [W. Bartoszewski, M. Komar, Skąd Pan jest?,
Warszawa 2006, s. 249]. Bartoszewscy złożyli podanie o
paszporty i ku swemu zaskoczeniu otrzymali je w ekspresowym tempie. Wspominał: „lepiej było się mnie
pozbyć, bo moje wpływy w Polsce były znaczne, a oni
moich wpływów za granicą nie rozumieli i nie doceniali” [W. Bartoszewski, O Niemcach i Polakach, Kraków
2010, s. 220].
Po przyjeździe do Niemiec Władysław Bartoszewski
stał się dla Niemców jednym z symboli polskiej „Solidarności”. Udzielił dużego wywiadu tygodnikowi „Der
Spiegel” na temat sytuacji w Polsce, spotykał się z wieloma osobami z kręgów rządowych RFN, pomagając nawiązać relacje z Polską, m.in. Helmutem Kohlem, Ritą
Süssmuth, Johannesem Rau. W Niemczech wychodziły jego kolejne książki: Das Warschauer Ghetto, wie es
wirklich war. Zeugenbericht eines Christen [Getto Warszawskie jakie było naprawdę. Świadectwo przeżyć świadka chrześcijanina] z przedmową Stanisława Lema, Warto być przyzwoitym z posłowiem Reinholda Lehmanna.
Rozpoczął karierę jako profesor gościnny. Wykłady, które gromadziły ogromną liczbę słuchaczy zwykł rozpoczynać słowami:
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chenmagazin „Der Spiegel“ gab er ein langes Interview
über die Lage in Polen, er traf sich auch mit vielen Persönlichkeiten aus den Regierungskreisen – u. a. mit Helmut Kohl, Rita Süssmuth, Johannes Rau – und unterstützte sie bei der Kontaktaufnahme zu Polen [vor allem
zu Vertretern der demokratischen Opposition, Anm. d.
Red.]. In Deutschland wurden seine Bücher nach und
nach herausgegeben, u. a. Das Warschauer Ghetto, wie
es wirklich war. Zeugenbericht eines Christen, mit einem
Vorwort von Stanisław Lem oder Es lohnt sich anständig
zu sein, mit einem Nachwort von Reinhold Lehmann. Er
begann seine Laufbahn als Gastprofessor an deutschen
Universitäten. Die Vorträge, die immer ein Magnet für
zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer waren, pflegte er
mit den Worten anzufangen:

„Sytuacja jest poważna,
ale nie beznadziejna …”
W roku akademickim 1983–1984 został przez senat
Uniwersytetu Monachijskiego powołany na profesora
wizytującego w Instytucie Nauk Politycznych imienia
Rodzeństwa Scholl. Tematami jego wykładów były: historia Polskiego Państwa Podziemnego, społeczeństwa
i Kościoła w Polsce, Akcja Reinhard i zagłada Żydów
podczas II wojny światowej. W tym czasie Bronisław
Geremek, jeden z liderów polskiej opozycji, zawiadomił ambasadę niemiecką, że Bartoszewski jest głosem
wolnej Polski. Tak go traktowano [W. Bartoszewski, O
Niemcach i Polakach, s. 221].

„Die Lage, meine Damen und Herren,
ist ernst, aber nicht hoffnungslos …“
Im akademischen Jahr 1983–1984 hat ihm der Senat der
Münchner Ludwig-Maximilian-Universität die Gastprofessur am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft anvertraut. Zu den Themen seiner Vorlesungen
und Seminare gehörten: die Geschichte des polnischen
Untergrundstaates, der Gesellschaft und der Kirche in
Polen oder die sog. Aktion Reinhardt und die Ermordung der Juden während des Zweiten Weltkrieges. Zu
dieser Zeit informierte Bronisław Geremek [eine der
Spitzenfiguren der polnischen demokratischen Opposition] die deutsche Botschaft in Warschau, Bartoszewski
sei die Stimme des freien Polens. Und so wurde er auch
in Deutschland wahrgenommen … [vgl. W. Bartoszewski, O Niemcach i Polakach, S. 221].
1985 bekam er die Gastprofessur an der relativ kleinen Katholischen Universität Eichstätt. Nur ca. 3500
Studenten waren dort immatrikuliert, davon lernten die
meisten Theologie. Am 5. Oktober 1986 erhielt Bartoszewski in Frankfurt am Main den Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels. Für die Kleinstadt Eichstätt
war das ein Grund zur Feier. Die Würdigung wurde ja an
den Professor der eigenen Lehrstätte verliehen! Auf den
Straßen hat man sogar Plakate mit seinem Portrait ausgehängt [vgl. W. Bartoszewski, O Niemcach i Polakach, S.
228]. Der Friedenspreis stärkte noch zusätzlich sein Ansehen in Deutschland. Er wurde allgemein bekannt und
man hat ihm umso genauer zugehört. Als Gastprofessor
arbeitete er noch bis Juli 1990 – am Institut für Kommunikationswissenschaft in München, danach an der
Universität Augsburg. Auf die in Polen gestellten Fragen zu diesen Vorlesungen und gelegentliche Vorwürfe,
er würde die Rolle der Deutschen während des Krieges
„rechtfertigen“, antwortete er stets:
„Ich beschäftigte mich nicht mit Verständigungsversuchen mit ehemaligen SS-Leuten, NSDAP-Funktionären oder Mitgliedern der Gestapo. Keiner von
ihnen hat mich je um Vergebung gebeten“
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An der Katholischen Universität Eichstätt, 1985/86
Na Katolickim Uniwersytecie w Eichstätt, 1985/86
(Foto: Ossolineum)

W 1985 roku podjął pracę na niewielkim Uniwersytecie Katolickim w Eichstätt. Studiowało tam zaledwie
3,5 tysiąca studentów, z czego połowa teologię. Dnia
5 października 1986 roku we Frankfurcie nad Menem
otrzymał Pokojową Nagrodę Księgarzy Niemieckich.
Dla miasteczka był to powód do świętowania. Uhonorowany został przecież profesor ich uczelni! W całym mieście zawieszono nawet jego fotografie [W. Bartoszewski,
O Niemcach i Polakach, s. 228]. Nagroda dodatkowo
wzmocniła pozycję Bartoszewskiego w Niemczech. Stał
się rozpoznawalny i tym bardziej słuchany. Wykładał do
lipca 1990 roku – w Instytucie Mediów i Komunikacji w
Monachium, następnie na Uniwersytecie w Augsburgu.
Na pojawiające się w Polsce pytania o te wykłady i nieprzyjazne mu zarzuty rzekomego usprawiedliwiania roli
Niemców podczas wojny odpowiadał:
„Nie zajmowałem się próbą porozumienia z byłymi
SS-manami, działaczami NSDAP, gestapowcami. Nie
prosili mnie o przebaczenie”
[W. Bartoszewski, To, co najważniejsze, Warszawa 2012,
s. 144]. Swoim studentom w Monachium mówił: Jestem
szczęśliwy, że zrządzeniem losu wykładam w Instytucie
imienia rodzeństwa Scholl, byli moimi rówieśnikami i
zginęli w imię czystości własnej ojczyzny, godności czło-

[vgl. W. Bartoszewski, To, co najważniejsze, Warszawa
2012, S. 144]. Seinen Studenten in München pflegte
er zu sagen: „Ich schätze mich glücklich, dass mir das
Schicksal erlaubte, am Geschwister-Scholl-Institut die
Vorlesungen zu halten. Sie waren meine Altersgenossen
und sie haben ihr Leben für die moralische Reinheit der
eigenen Heimat, für die Menschenwürde geopfert. Ihr
solltet wissen, dass es auch solche Deutsche gegeben
hat“ [vgl. W. Bartoszewski, To, co najważniejsze, S. 147].
Nach der Wende 1989/90 wurde Władysław Bartoszewski polnischer Botschafter in Österreich und danach
sogar Außenminister der wiedergeborenen, freien Republik Polen. Ein besonders wichtiges Ereignis in seinem
Leben und in seiner beruflichen Laufbahn war 1995 die
Ansprache anlässlich der Sondersitzung des Bundestages und Bundesrates zum 50. Jahrestag des Kriegsendes.
Sie kam gewissermaßen als eine Folge des von dem damaligen Bundeskanzler verübten diplomatischen Fehltrittes. Zur Berliner Feier wurden von Helmut Kohl die
Delegationen aus Großbritannien, USA, Frankreich
und aus der Russischen Föderation eingeladen. Polen
hat er jedoch vergessen. Der polnische Präsident Lech
Wałęsa verkündete daraufhin öffentlich, dass er auf alle
Auslandsbesuche im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten verzichtet und nur seine Vertreter delegiert.
Władysław Bartoszewski war gerade seit dem 7. März
1995 polnischer Außenminister. In Betracht des offensichtlichen diplomatischen Fehlers von Bundeskanzler
Kohl unternahm er verschiedene Schritte, um einen
Termin für einen eigenen Besuch in Berlin zu finden. In
der Sprache der Diplomatie war das ein allzu deutliches
Signal. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und Bundespräsident Johannes Rau korrigierten den Fehler des
Bundeskanzlers. Sie luden den polnischen Außenminister zur Festrede während der gemeinsamen Sitzung beider Parlamentskammern ein. Am 28. April 1995, erstmals in der Geschichte des deutschen und polnischen
Volkes, sprach ein polnischer Außenminister vor dem
Bundestag. Er sagte damals u. a.:

wieka. Wiedzcie o tym, że byli i tacy Niemcy” [W. Bartoszewski, To, co najważniejsze, s. 147].
Po 1989 roku został ambasadorem Polski w Austrii,
a następnie ministrem spraw zagranicznych odrodzonej Rzeczypospolitej. Szczególnym wydarzeniem w
jego życiu i pracy było przemówienie wygłoszone w
niemieckim Bundestagu w Bonn w 1995 roku, podczas
uroczystości związanych z 50 rocznicą zakończenia II
wojny światowej. Było ono poniekąd skutkiem niezręczności ówczesnego kanclerza Niemiec. Na uroczystości
w Berlinie Helmut Kohl zaprosił przedstawicieli Wielkiej Brytanii, USA, Francji i Federacji Rosyjskiej jako
spadkobierczyni ZSRR, a o Polsce zapomniał. Prezydent
Lech Wałęsa ogłosił wtedy publicznie, że rezygnuje z
jakichkolwiek zagranicznych wyjazdów związanych z
uroczystościami rocznicowymi i oddeleguje na nie tylko
swoich wysłanników. Władysław Bartoszewski był od 7
marca 1995 ministrem spraw zagranicznych. W związku z oczywistym błędem dyplomatycznym kanclerza,
poczynił starania, aby w jego kalendarzu wyjazdowym
znalazła się wizyta w Niemczech. W języku dyplomacji
był to sygnał aż nadto czytelny. Przewodnicząca Bundestagu Rita Süssmuth i prezydent Niemiec Johannes Rau

„Wir müssen möglichst schnell jene Zeit aufholen,
die durch Misstrauen, Verachtung, Feindschaft und
Krieg verloren gegangen ist.“
Er nahm auch Bezug auf das Schicksal der Vertriebenen
aus den Gebieten, die Deutschland nach dem Kriegsende an Polen verloren hat:
„Das uns angetane Böse, auch das größte ist aber
keine Rechtfertigung und darf auch keine sein für
das Böse, das wir selbst anderen zugefügt haben.“
Die Fernsehübertragung der Ansprache des polnischen Außenministers hatte ca. 20 Millionen Zuschauer.
Im Bundestag wurde die einstündige Rede mit Standing
Ovations honoriert. Die deutsche Presse nannte Bartoszewski „ein Maschinengewehr Gottes“ – wegen des
Tempos und Gehalts seiner Worte. Nur ein früherer

Am 28. April 1995 in Bonn – Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, Władysław Bartoszewski und Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts Johann Friedrich Henschel
W dniu 28 kwietnia 1995 r. w Bonn – przewodnicząca Bundestagu Rita Süssmuth, Władysław Bartoszewski
i wiceprezydent Federalnego Trybunału Konstytucyjnego
Johann Friedrich Henschel (Foto: Ossolineum)
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Auschwitz-Häftling konnte es sich erlauben, den Deutschen gegenüber Dinge anzusprechen, die für andere
unsagbar wären. Im Verlauf der Jahre gewann Bartoszewski die Bezeichnung „eines Vorreiters der deutschpolnischen Versöhnung“. Bundespräsident Joachim
Gauck sagte auf einem Empfang zu Bartoszewskis 90.
Geburtstag: „Wenn wir, Deutsche, an Polen denken, haben wir Sie vor Augen“.
Für seine Verdienste um die deutsch-polnische Verständigung wurden ihm zahlreiche Würdigungen verliehen. In einer Laudatio anlässlich der Verleihung des
Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1986, sagte
Prof. Hans Maier: „Ein Gejagter, der nicht zum Jäger
wurde … Ein Chronist des Leidens und der Selbstbehauptung … […] Władysław Bartoszewski hat vieles
gewagt in seinem Leben: Kopf und Kragen, bürgerliche
Sicherheit, Glück und Karriere. Er hat unbeugsamen
Mut bewiesen. […] Eines ist sicher: sollte die deutschpolnische Versöhnung gelingen, wird Władysław Bartoszewski einer ihrer Pioniere, ihrer Gründerväter sein“
[H. Maier, Ein Gejagter, der nicht zum Jäger wurde. Laudatio, in: W. Bartoszewski, Erfahrungen meines Lebens.
Es lohnt sich anständig zu sein, Herder Verlag, 1989, S.
222-235]. Die Worte der Laudatio haben sich bald bewahrheitet. Im Jahre 1997 bekam er von Bundeskanzler Helmut Kohl das Große Verdienstkreuz mit Stern.
Die höchste deutsche Auszeichnung – das Großkreuz
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
– wurde Bartoszewski für seine „Arbeit für die Ver-

naprawili błąd kanclerza. Zaprosili polskiego ministra
do wygłoszenia przemówienia w imieniu Lecha Wałęsy
na wspólnej sesji obu izb niemieckiego parlamentu. 28
kwietnia 1995 roku, po raz pierwszy w historii narodu
niemieckiego i narodu polskiego, polski minister spraw
zagranicznych przemawiał w Bundestagu. Powiedział:
„Musimy szybko nadrobić czas stracony na nieufność, pogardę, wrogość i wojny”.
Mówił też o losie Niemców wysiedlonych po 1945 roku
z ziem zachodnich przyznanych Polsce:
„Zło nam wyrządzone nie może być usprawiedliwieniem zła, które sami wyrządziliśmy”.
[pełny tekst dostępny w j. polskim w: W. Bartoszewski,
Kropla drąży skałę?, Warszawa 2011, s. 157]. Transmisję
przemówienia polskiego ministra oglądało na żywo 20
mln Niemców. W Bundestagu trwające 59 minut wystąpienie przyjęto owacją na stojąco. Niemiecka prasa
nazwała Bartoszewskiego „karabinem maszynowym
Pana Boga”. Powodem było tempo, w jakim mówił i to,
co mówił. Tylko więzień Auschwitz mógł powiedzieć
Niemcom to, czego innym powiedzieć nie wypadało. Po
latach nazwano go „pionierem polsko-niemieckiego pojednania”. A kolejny prezydent Niemiec Joachim Gauck
na przyjęciu, jakie wydał z okazji jego 90-tych urodzin,
powiedział:
„Kiedy my, Niemcy, myślimy o Polsce, widzimy Pana”.

Władysław Bartoszewski, Johannes Rau, Berlin, 3.09.2001
(Foto: Ossolineum)
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Za swoją działalność na rzecz porozumienia polskoniemieckiego był wielokrotnie nagradzany. W laudacji
z okazji wręczenia mu Pokojowej Nagrody Księgarzy
Niemieckich w 1986 r. Hans Maier mówił: „Prześladowany, który nie został prześladowcą. Kronikarz cierpień
i ekstremalnych sytuacji … Władysław Bartoszewski
wiele w życiu ryzykował: życie, wolności obywatelskie,
szczęście i karierę. Wykazał się wielką odwagą. […] Jedno jest pewne: jeśli polsko-niemieckie pojednanie zostanie uwieńczone sukcesem, Władysław Bartoszewski
będzie jednym z jego inicjatorów i orędowników” [W.
Bartoszewski, Kropla drąży skałę?, s. 116]. Czas pokazał,
że tak się stało. W 1997 roku w Bonn kanclerz Helmut
Kohl wręczył mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RFN. Kolejne niemieckie odznaczenie, Krzyż
Wielki Orderu Zasługi RFN za „pracę na rzecz pojednania pomiędzy Polakami, Niemcami i Żydami” otrzymał
3 września 2001 roku w Berlinie od prezydenta Johannesa Raua.
Pokojowa Nagroda Księgarzy i Krzyż Wielki to tylko
dwa z kilkudziesięciu wyróżnień i nagród, jakimi został uhonorowany za swoją działalność. W Weimarze w
sierpniu 2008 otrzymał Nagrodę im. Adama Mickiewicza za zasługi dla współpracy polsko-niemiecko-francuskiej. W swoim wystąpieniu przywołał losy patrona nagrody, który utracił ojczyznę, ale znalazł duchowy dom

Die Ausstellung „Mission: Polen“ im Pan-Tadeusz-Museum der
Ossoliński-Nationalbibliothek in Wrocław
Wystawa „Misja: Polska“ w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
(Foto: Łukasz Giza, Ossolineum)

söhnung zwischen den Polen, den Deutschen und den
Juden“ am 3. September 2001 in Berlin von Bundespräsident Johannes Rau verliehen.
Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und
der Verdienstorden sind die ranghöchsten von Dutzenden anderer Würdigungen und Preise, mit welchen
sein Lebenswerk honoriert wurde. Im August 2008 erhielt er in Weimar den Adam-Mickiewicz-Preis für die
Verdienste um die deutsch-polnisch-französische Zusammenarbeit. In seiner Dankesrede nahm Bartoszewski Bezug auf den Namensgeber des Preises – Adam
Mickiewicz, der zwar die eigene Heimat verloren hatte,
aber dennoch ein geistiges Zuhause in der Fremde, in
den kulturellen Zentren der Epoche finden konnte: in
Berlin, Prag, Dresden, Rom, Paris und Weimar, wo er
u. a. den 80. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe gefeiert hatte. Die Worte Goethes von der „verdreifachten Freundschaft“ aus dem Jahr 1829 enthielten im
gewissen Sinne eine Vorankündigung der viel späteren
Gründungserklärung des Weimarer Dreiecks, die im
August 1991 von drei Außenministern – Roland Dumas
aus Frankreich, Hans-Dietrich Genscher aus Deutschland und Krzysztof Skubiszewski aus Polen – unterzeichnet wurde.
Ein anderes Exempel ist der Kaiser-Otto-Preis, verliehen an Bartoszewski im Magdeburger Dom im Mai
2009, für sein „persönliches Engagement in den europäischen Einigungsprozess“. Im September desselben
Jahres erhielt er in Pulheim den Richeza-Preis der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. In seiner Dankesrede wünschte er den Polen und den Deutschen „eine
alltägliche Normalität“ und fügte hinzu:
„Die einzigen und wahren Helden der Gegenwart
und Zukunft sind und sollten jene meist anonymen
Menschen sein, die unter heutigen günstigen Bedingungen einfach ihre Lebensaufgaben zum eigenen
und zum gemeinsamen Wohl erfüllen.“
Im Jahre 2009 erfolgte an der Universität Wrocław die
feierliche Verleihung des Preises der Heiligen Hedwig
von Schlesien an Władysław Bartoszewski und Rita
Süssmuth für ihre Verdienste um die deutsch-polnische
Versöhnung. Bartoszewski bezeichnete die Würdigung
als einen Freundschaftspreis. Er sagte [vgl. „Gazeta Wyborcza“, 16. November 2009]: „Die Freundschaft zwischen Völkern ist kein Schulterklopfen, sie setzt Arbeit,
Respekt und Vertrauen voraus. Das zu erreichen ist
nicht einfach“

na obczyźnie, w kulturalnych centrach epoki: Berlinie,
Pradze, Dreźnie, Rzymie, Paryżu i Weimarze, gdzie
Mickiewicz uczestniczył w 80-tych urodzinach Johanna
Wolfganga von Goethego. Słowa Goethego o „potrójnej
przyjaźni” z 1829 roku zawierają w pewnym sensie zapowiedź późniejszej deklaracji tzw. Trójkąta Weimarskiego,
podpisanej w sierpniu 1991 roku przez trzech ministrów
spraw zagranicznych: Dumasa z Francji, Genschera z
Niemiec i Skubiszewskiego z Polski [W. Bartoszewski,
Kropla drąży skałę?, s. 426].
W maju 2009 roku w katedrze w Magdeburgu Bartoszewski odebrał nagrodę im. Cesarza Ottona. Wyróżnienie zostało mu przyznane za „osobiste zaangażowanie w
proces zjednoczenia europejskiego”. We wrześniu tego
samego roku otrzymał nagrodę Rychezy w Pulheim w
Nadrenii Północnej-Westfalii. Dziękując za nagrodę życzył Polakom i Niemcom „zwykłej i normalnej codzienności”:
„Tych, którzy przyczyniają się do realizacji szans,
jakie oferują obecne stosunki polsko-niemieckie dla
własnej realizacji i wspólnej korzyści – uważam za
prawdziwych bohaterów naszych czasów”.
Również w roku 2009 Uniwersytet Wrocławski uhonorował Władysława Bartoszewskiego i Ritę Süssmuth
Nagrodami Księżnej Jadwigi Śląskiej za zaangażowanie
w polsko-niemieckie pojednanie. Nagrodę Bartoszewski
nazwał Nagrodą Przyjaźni, mówił [„Gazeta Wyborcza”,
16 listopada 2009]:
„Przyjaźń między narodami nie jest poklepywaniem
się po plecach, wymaga pracy, szacunku i zaufania.
To nie jest łatwe do osiągnięcia”.

[Übersetzung: M. Barcz].
45

DIPLOMATIE

DYPLOMACJA

Dr. Marek Prawda
Leiter der Vertretung der
Europäischen Kommission in Polen

dr Marek Prawda
Dyrektor Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce

Aus dem Alten heraus
Neues erzählen
Ein Blick auf zwei Jahrestage

Jak opowiedzieć Wczoraj,
aby zbudować Dziś
Refleksje o dwóch rocznicach

1. Die Menschen selbst machen Geschichte

1. Ludzie tworzą historię

I

W

n den ersten Septemberwochen 1989 strömten
Flüchtlinge aus der DDR auch nach Warschau. Insgesamt waren es sechstausend Menschen. Nachdem die
Grenze zur Tschechoslowakei von Ostberlin geschlossen worden war, versuchte man nun, über Warschau in
den anderen deutschen Staat zu gelangen. Polen hatte
zwar keine Grenze zum Westen, dort sollte aber die erste
nichtkommunistische Regierung in der Region entstehen. Der polnische Runde Tisch, der zwischen Februar und April 1989 tagte, bereitete die ersten halbfreien
Wahlen am 4. Juni vor, die den Kommunisten auf friedlichem Wege endgültig die Legitimität entzogen. Somit
wurde er zum Fundament für einen radikalen Wandel
im ehemaligen Ostblock.
Am 11. September 1989 rief der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher den designierten polnischen Außenminister Krzysztof Skubiszewski an, um
eine Lösung für die Flüchtlinge zu finden. Für uns, die
damals daran mitwirkten, war es eines der Schlüsselerlebnisse jener Zeit. Wir sahen Menschen, die den Traum
von einem Leben in einem freien Land hatten. Ihr
Traum war Teil des unsrigen. So entsteht Europa. So zumindest haben wir uns damals Europa vorgestellt. Wir
haben verstanden, dass wir unsere Ziele nur gemeinsam
erreichen können. Und umgekehrt galt auch, dass wir
die historische Chance für uns und für die ganze Region verspielen können, wenn wir unvorsichtig handeln,
wenn wir einen Schritt zu weit gehen.
Im Jahre 1989 haben sich viele in Ostmitteleuropa
gegenseitig gestärkt und ein Wir-Gefühl entwickelt.
Das ist die Geschichte, die wir uns heute erzählen
sollten. Eine Geschichte darüber, dass die Mauer nicht
von alleine gefallen ist. Dass dem Systemwechsel eine
lange Phase oppositioneller Bewegungen in unserer gesamten Region vorausging. Bevor etwa Adam Michnik
zu einer Legende für uns wurde, waren mutige russische
Dissidenten seine Vorbilder gewesen. Roland Jahn, ehemaliger Bürgerrechtler aus Jena, sagt oft, dass am 9. Oktober 1989 auf dem Leipziger Innenstadtring – bei der
berühmten Freiheitsdemonstration – die „Solidarność”
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pierwszych tygodniach września 1989 roku
uchodźcy z NRD zaczęli napływać do Warszawy.
Było ich w sumie sześć tysięcy. Po zamknięciu przez Berlin Wschodni granicy z Czechosłowacją, próbowali dostać się do drugiego państwa niemieckiego przez Warszawę. Polska nie miała wprawdzie granicy z Zachodem,
ale powstawał tam właśnie pierwszy niekomunistyczny
rząd w regionie. Polskie rozmowy przy okrągłym stole,
prowadzone od lutego do kwietnia 1989 r., przygotowały
pierwsze w regionie (prawie) wolne wybory4 czerwca,
które na drodze pokojowej ostatecznie odebrały komunistom resztki legitymizacji. W ten sposób stały się
fundamentem radykalnego przełomu w byłym bloku
wschodnim.
11 września 1989 r. niemiecki minister spraw zagranicznych Hans-Dietrich Genscher zadzwonił do swego polskiego odpowiednika, desygnowanego ministra
Krzysztofa Skubiszewskiego z apelem, aby poszukać
rozwiązania kwestii uchodźców. Dla nas, zaangażowanych w tę akcję, była ona jednym z najważniejszych
doświadczeń tamtego czasu. Zobaczyliśmy ludzi, którzy mieli marzenie o życiu w wolnym kraju. Ich marzenie było częścią naszego. Tak pewnie rodzi się Europa.
Przynajmniej tak sobie tę Europę wtedy wyobrażaliśmy.
Dotarło do nas, że tylko razem możemy osiągnąć nasze
cele. I odwrotnie: możemy stracić historyczną szansę dla
siebie i dla całego regionu, jeżeli będziemy postępować
pochopnie, jeżeli posuniemy się o krok za daleko.
W roku 1989 ludzie w Europie Środkowo-Wschodniej
wzajemnie dodawali sobie siły i zaczęli rozumieć, że
tworzą wspólnotę.
I to jest historia, którą powinniśmy sobie dziś opowiadać. Historia o tym, że berliński mur nie zawalił się sam.
Że zmianę systemu poprzedziła długa faza ruchów opozycyjnych. Zanim Adam Michnik stał się dla nas legendą, dla niego wzorem i inspiracją byli wcześniej odważni
dysydenci rosyjscy. Roland Jahn, były opozycjonista z
Jeny, zwykł mawiać, że pamiętnego 9 października 1989
roku w Lipsku – w słynnej demonstracji wolności – szła
też polska „Solidarność”.

symbolisch mitgelaufen sei. Wir in Warschau wiederum verfolgten seit dem Juni desselben Jahres gespannt
und voller Hoffnung die Friedensgebete in der Leipziger Nikolaikirche. Wir haben symbolisch mitgebetet.
So entsteht Europa – dachten wir auch damals. Deshalb
erscheint es angebracht, aus der engen national-heroischen Perspektive auszubrechen, wenn wir der Ereignisse vor über 30 oder 40 Jahren (der Entstehung der
Bürgerbewegung „Solidarność”) gedenken.
Wem gehört 1989? Wer hat das System zu Fall gebracht – Regierungen oder Menschen?
Die wichtigste Erkenntnis aus dem Jahr der Wunder
ist die, dass die Menschen selbst Geschichte machen
können.
Wir wissen um die historischen Verdienste von Politikern. Für ebenso wichtig halten wir aber die Rolle eines
neuen Akteurs, der damals die Bühne betrat, der Gesellschaft, der Menschen. Wenn wir die Gesellschaft in den
Hintergrund schieben, dann übersehen wir das Wichtigste, was diese Revolutionen ausmachte: dass Runde
Tische die Guillotine ersetzten.
Manchmal wird die Bedeutung des Jahres 1989 auf
einen Zusammenbruch der ineffektiven Systeme an der
Peripherie reduziert. Man fügt hinzu, dass etwa in der
DDR der Staat ohnehin am Ende gewesen sei. Die wirkliche Leistung der Bürger wird so tendenziell zur Lappalie erklärt. Damit wird übersehen oder unterschätzt,
dass damals eine ganz andere Gemeinschaft im Entstehen
begriffen war. Es kamen Menschen hinzu, die ihre Erfahrungen eines Lebens in Diktaturen, ihre kulturellen Kompetenzen und ihre Ambitionen mit- und einbrachten.
Es gibt gute Argumente dafür, von einer doppelten
Gründung der Europäischen Union zu sprechen,
einer nach 1945 und einer nach 1989.
Wenn wir die europäische Tradition in ihrer Ganzheit kennen, sind wir besser gerüstet, unsere Krisen zu
meistern und gegen Spaltungsversuche resistenter zu
bleiben. Außerdem dient die Nicht-Einbeziehung der
osteuropäischen Sicht manchen Politikern aus diesem
Teil Europas oft als Vorwand, das angebliche westliche
Unverständnis des Ostens für ihre eigenen politischen
Zwecke zu missbrauchen: Der Westen versteht unsere
spezifische Einstellung zu Rechtsstaatlichkeit und Migrationsproblematik nicht. Als wenn die Prinzipien der
Rechtsstaatlichkeit zur Debatte stünden und auf eine
Art Lokalkolorit reduzierbar wären. Wenn die friedliche
Revolution den ihr gebührenden Eingang in das europäische Gedächtnis findet, erhalten wir darüber hinaus
einen Impuls für das Gespräch darüber, warum Europa
wichtig ist. Warum es in den – oft sehr technischen –
Brüsseler Debatten immer um etwas mehr gehen muss.

A my w Warszawie od czerwca tego samego roku, z
zapartym tchem i pełni nadziei, śledziliśmy modlitwy
pokoju w kościele św. Mikołaja w Lipsku. I symbolicznie
też się modliliśmy. Tak rodzi się Europa, pomyśleliśmy i
tym razem. Dlatego tak ważne jest, żeby wyjść poza wąską narodowo-heroiczną perspektywę, kiedy przypominamy zdarzenia sprzed 30 bądź 40 lat (powstanie ruchu
społecznego„Solidarność”).
Do kogo należy rok 1989? Kto obalił system – rządy
czy ludzie?
Najważniejszym wnioskiem z roku cudów jest ten, że
to ludzie mogą tworzyć historię.
Dobrze wiemy o historycznych zasługach polityków.
Ale uważamy, że równie istotną rolę odegrał nowy aktor, który wkroczył wówczas na scenę: społeczeństwo,
ludzie. Jeżeli odsuniemy społeczeństwo na drugi plan,
to umknie nam to, co najważniejsze, co stanowiło istotę
tej rewolucji: że gilotynę zastąpił okrągły stół.
Czasami sprowadza się znaczenie roku 1989 do rozpadu nieefektywnych systemów gdzieś na peryferiach.
Na przykład mówi się, że w NRD państwo i tak było bliskie katastrofy. W ten sposób faktyczne dokonania ludzi
stają się bagatelą, jakimś nieistotnym przypisem historii.
Nie dostrzega się lub nie w pełni docenia, że to wtedy
rodziła się nowa wspólnota. Wspólnota, którą tworzyli
również ludzie wnoszący doświadczenie życia w dyktaturach, swoje kompetencje kulturowe i ambicje.
Mamy dobre argumenty, aby mówić o podwójnym
założeniu Unii Europejskiej, najpierw po roku 1945, a
później po 1989.
Odczytanie tradycji europejskiej nie wybiórczo, lecz w
całości, dałoby nam z pewnością lepsze narzędzia do
radzenia sobie z kryzysami i skutecznego przeciwstawiania próbom podziałów. To pomijanie perspektywy
wschodnioeuropejskiej służy bowiem niektórym politykom z tej części Europy jako pretekst do wykorzystywania tezy o Zachodzie, który nie rozumie Wschodu, dla
bardzo problematycznych celów politycznych. Głoszą
oni na przykład, że Zachód, który nas nie chce poznać,
nie rozumie tym samym naszego specyficznego podejścia do kwestii praworządności czy migracji. Tak jakby
zasady państwa prawnego były sprawą interpretacji i dawały się przedstawić jako rodzaj kolorytu lokalnego.
Jeżeli pokojowe rewolucje znajdą należne im miejsce
w europejskiej pamięci, to zyskamy też impuls do rozmowy o tym, dlaczego Europa jest tak ważna. Dlaczego
w tych często bardzo specjalistycznych, brukselskich debatach nie powinniśmy zapominać, że tu zawsze chodzi
o coś więcej.
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2. Das Bindegewebe

2. Tkanka łączna

V

P

or gut 30 Jahren kam es zur Wiedervereinigung
Deutschlands. Zehn Jahre davor entstand die größte gesellschaftliche Bewegung in der jüngeren europäischen Geschichte. Was verbindet diese Ereignisse?
Die „Solidarność” war der Anfang einer Lawine, die
die Spaltung Europas, symbolisiert durch die Berliner Mauer, wegwischte.
Das geschah auf untypische Art und Weise: Wahlzettel ersetzten Revolver wie auf dem Wahlplakat der
„Solidarność”, das bei uns zur Ikone der friedlichen
Veränderungen wurde. Der Sheriff aus dem berühmten
Film High Noon mit dem Wahlschein in der Hand war
Teil unserer neuen Identität und unseres mitteleuropäischen Traums. Mit einem zuweilen unerträglichen
Pathos schickten wir uns an, Einwohner in Staatsbürger zu verwandeln. Ein bisschen Illusion, ein bisschen
Programm.
Auch Deutschland hat sich „untypisch“, da ohne Krieg
vereinigt. Es war ein Prozess, der sich gegen niemanden
richtete. Deutschland vereinigte sich nicht gegen, sondern mit Europa. Es beteiligte sich an der Überwindung
von dessen Spaltung. Und das lag im offenkundigen Interesse auch Polens. Mit der Wiedervereinigung wurde
die sogenannte deutsche Frage gelöst: Deutschland trat
endgültig der westlichen Demokratie bei. Im 2+4-Vertrag wurden die Grenzen Deutschlands bestätigt. Im
November 1990 unterzeichneten Deutschland und
Polen den Vertrag über die Bestätigung der Oder-Neiße-Grenze. Aus polnischer Sicht ging damit die Phase
der Auseinandersetzungen um die Verbindlichkeit der
alliierten Beschlüsse vom Sommer 1945 zu Ende. Heute
dürfen wir sagen, dass Polen und Deutsche auf verschiedenen Wegen irreversible Veränderungen in Europa zustande gebracht haben. Die Tatsache, dass sich Deutschland im Laufe eines Prozesses vereinigte, der in Polen
seinen Anfang nahm, wurde zum politischen Kapital
und zur beiderseitigen Verpflichtung. Es kam die Phase,
wo gute Nachrichten für Polen auch gut für Deutschland sein konnten. Und umgekehrt. Wir sollten aber
nicht nur miteinander gut auskommen, sondern uns die
Aufgabe stellen, gemeinsam etwas für die Allgemeinheit
zu tun.
Polen war auf der internationalen Bühne als politisches Subjekt wieder da. 1991 startete die Zusammenarbeit Berlin-Paris-Warschau im Rahmen des Weimarer
Dreiecks. Parallel dazu wurde Warschau zu einem aktiven Partner in der Region Ostmitteleuropas. Schon früher war in polnischen oppositionellen Kreisen die These
verbreitet worden, dass es ohne ein vereintes Deutschland kein souveränes Polen geben könne. Nun sprach
man von einer Chance für die Überwindung eines polnischen Komplexes – der Randlage. Es gibt einen Spruch
in Polen: Wenn du etwas für dein Land tun willst, musst
du gegen die Geographie kämpfen. Sie sei nämlich nicht
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onad 30 lat temu doszło do zjednoczenia Niemiec.
Dziesięć lat wcześniej powstał największy we współczesnej historii Europy ruch społeczny. Co może łączyć
te zdarzenia?
„Solidarność” była początkiem lawiny, która zmiotła
symbolizowany przez mur berliński podział Europy.
Stało się to w sposób nietypowy: kartki wyborcze zastąpiły rewolwer, jak na plakacie „Solidarności”, który stał
się u nas ikoną pokojowych przemian. Szeryf ze słynnego filmu W samo południe z kartką wyborczą w dłoni
stał się częścią naszej nowej tożsamości i naszego środkowoeuropejskiego marzenia. Z czasami nieznośnym
patosem zabraliśmy się do zamieniania mieszkańców w
obywateli. Co było trochę iluzją, trochę programem.
Niemcy też się zjednoczyły „nietypowo”, bo bez wojny. To nie był proces skierowany przeciw komukolwiek.
Niemcy jednoczyły się nie przeciw Europie, lecz z nią,
brały udział w przezwyciężaniu jej podziału. Było to
również w oczywistym interesie Polski. Zjednoczenie
przyniosło rozwiązanie tzw. kwestii niemieckiej: Niemcy stały się ostatecznie częścią zachodniej demokracji.
W traktacie 2+4 potwierdzono niemieckie granice. W
listopadzie 1990 r. Polska i Niemcy podpisały traktat o
potwierdzeniu granicy na Odrze i Nysie. Z polskiej perspektywy zakończył się etap sporów prawnych o obowiązujący charakter postanowień aliantów z lata 1945
roku.
Dzisiaj możemy powiedzieć, że Polacy i Niemcy w
różny sposób przyczynili się do nieodwracalnych zmian
na kontynencie. To, że Niemcy połączyły się dzięki procesowi, który rozpoczął się w Polsce, stało się politycznym kapitałem i obustronnym zobowiązaniem. Przyszła
faza, w której dobre wiadomości dla Polski mogły być
jednocześnie dobrymi dla Niemiec.
I odwrotnie. Chodziło jednak o to, by nie tylko ułożyć
sobie relacje dwustronne, ale także wspólnie uczynić coś
dla społeczności międzynarodowej.
Polska wróciła na scenę międzynarodową jako podmiot. W 1991 roku powołano Trójkąt Weimarski, format współpracy Berlin-Paryż-Warszawa. Równocześnie
Warszawa urosła do roli aktywnego partnera w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej. Już wcześniej w polskich
kręgach opozycyjnych utrwalał się pogląd, że nie może
być suwerennej Polski bez zjednoczonych Niemiec. Teraz dostrzeżono szansę na przezwyciężenie polskiego
kompleksu – położenia peryferyjnego. Jest w Polsce takie powiedzenie, że jeżeli chcesz zrobić coś dla kraju, to
musisz się bić z geografią. Bo ta jest dla nas niekorzystna.
Wreszcie mogliśmy powiedzieć, że z geografią da się też
współpracować. Program dla społeczeństwa wydawał
się jasny: Wschód chciał zostać Zachodem. A UE stała
się projekcją naszych wszystkich aspiracji politycznych i
modernizacyjnych. Ten uogólniony cel wystarczał za legitymizację reform i związanych z nimi wyrzeczeń. Ini-

günstig. Endlich konnten wir sagen, dass wir von nun
an mit der Geographie zusammenarbeiten können. Das
Programm für die Gesellschaft hieß: Der Osten will
Westen werden. Und die EU wurde zur Projektionsfläche für die Modernisierung und für die politischen Ziele. Dieser Impetus rechtfertigte alle Reformschritte und
die dabei notwendigen Entbehrungen. Es setzten viele
Lernprozesse da an, von denen ich einen hervorheben
möchte.
Mit der Phase der Selbstfindung der Polen einher
ging ein Prozess der Gewöhnung an die neuen Nachbarn, die wir nach dem Systemwechsel bekamen. Die
Polen machten die Erfahrung, dass man in die Beschäftigung mit sich selbst notwendigerweise die Nachbarn
einbeziehen muss, um sich selbst durch ihre Brille zu
sehen. Der Berliner Historiker Peter Bender pflegte zu
sagen: Ich interessiere mich für Polen, weil ich mich für
Deutschland interessiere. Nur wenn ich mir die polnische Brille aufsetze, bekomme ich ein wahres Bild von
meinem Lande. Die Polen haben versucht, daraus eine
Lehre zu ziehen, indem sie dasselbe in Bezug auf ihre
ukrainischen oder litauischen Nachbarn praktizierten.
Aus diesen Lernprozessen erwuchsen neue politische
Rollen, wie z. B. die östliche Partnerschaft, ein gesellschaftlich-ökonomisches Projekt der Annäherung an
die Nachbarn, die ihre Zukunft mit der EU verbinden.
Die Neuentdeckung der Nachbarn lenkte die Aufmerksamkeit auf manche Traditionen des alten
polnischen Grenzlandes.
Grenzregionen gelten zuweilen als Brutstätten von nationalen Chauvinismen, man verbindet mit ihnen aber
ebenso oft spezifische Phänomene, wie die des Grenzländers, der sich so auf eine Bank zu setzen weiß, dass

cjował społeczne procesy edukacyjne, z których jeden
chciałbym krótko omówić.
Fazie odkrywania siebie na nowo towarzyszyło przyzwyczajanie się do państw, które po zmianie systemu
stały się naszymi nowymi sąsiadami. I wtedy Polacy
szybko zrozumieli, że zajmowanie się sobą ma sens, jeśli
włączymy do tego sąsiadów, spojrzymy na siebie także
ich oczami. Berliński historyk Peter Bender znany był
z powiedzenia: „Interesuję się Polską, bo interesuję się
Niemcami; tylko jeśli włożę polskie okulary, będę mógł
zobaczyć prawdziwy obraz mojego kraju”. Polacy spróbowali zastosować zabieg podobny wobec swoich ukraińskich czy litewskich sąsiadów.
Z takich doświadczeń rodziły się potem nowe role
polityczne, jak na przykład Partnerstwo Wschodnie,
społeczno-gospodarczy projekt zbliżenia z sąsiadami,
którzy swoją przyszłość mogli wiązać z Unią Europejską.
Odkrywanie na nowo sąsiadów przywracało niektóre
tradycje dawnego polskiego pogranicza.
Tereny takie uważa się często za wylęgarnie narodowych
szowinizmów. Ale są one także miejscem kształtowania się
zupełnie innych, bardzo specyficznych postaw, jak na przykład człowieka pogranicza. To ktoś, kto wie, że na ławce
trzeba usiąść w taki sposób, żeby zostawić miejsce dla kogoś innego, mówiącego może innym językiem lub wyznającego inną wiarę. Poeta Czesław Miłosz, który w przedPolnische, europäische und regenbogenfarbene Fahne vor dem
historischen Tor der Danziger Werft – Feier zum 40. Jahrestag der
Gründung von „Solidarność” am 31.08.2020
Polska, europejska i tęczowa flaga przed historyczną bramą Stoczni Gdańskiej, obchody 40. rocznicy „porozumień sierpniowych” i
powstania „Solidarności”, 31.08.2020 r.
(Foto: Dawid Linkowski / Archiwum ECS)
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auch andere darauf ihren Platz haben. Andere, das heißt
Menschen unterschiedlicher Ethnien, Sprachen oder
Konfessionen. Czesław Miłosz, ein Dichter, der im Vorkriegs-Wilna wütende Nationalismen erlebt hatte, entschied sich für die Variante des multikulturellen, offenen Grenzländers. Als seine Lebensmission wählte er
die Rolle eines „Bindegewebsproduzenten“, eines empathischen Vermittlers. Viel später, im Jahre 2014, trat ein
anderer Grenzländer, der Kaschube Donald Tusk, mit
ähnlich formulierten Ambitionen seine neue Rolle als
Präsident des Europäischen Rates an.
Das „Solidarność”-Polen nahm sich diese Rolle von
Beginn an zu Herzen und verstand sie als seine regionale und europäische Verpflichtung. Die alljährlichen
Gedenkfeiern der „Solidarność”-Gründung am 31. August in Danzig werden traditionell all jenen gewidmet,
die gerade unter Druck geraten sind und unsere helfende Hand brauchen. Im Jahre 2020 beging man den 40.
Jahrestag als solidarische Geste für die weißrussischen
Protestierenden und die LGBT-Gruppen in Polen.
Das Beispiel zeigt, wie eine alte Erinnerung neu
erzählt werden kann.
3. Vorgestellte Bindungen

I

m Jahre 1970 erschien in Polen das Buch von Anna
Morawska Christ im Dritten Reich über den deutschen Theologen Dietrich Bonhoeffer. Das Buch wurde zunächst zu einer Schlüssellektüre für die kritischen
katholischen Intellektuellen. Schnell äußerten sich dazu
aber auch erstaunlich viele Oppositionelle, die mit Religion weniger zu tun hatten. In den halbwegs unabhängigen katholischen Zeitschriften und Untergrundblättern
entwickelte sich eine rege Debatte. Bonhoeffer faszinierte die Polen: der einsame Held, der Einzelne in einer
totalitären Diktatur mit seinen Gewissensnöten und
seiner ethischen Verantwortung. Er repräsentierte eine
extreme Variante des Heroismus, weil er keine großen
gesellschaftlichen Gruppen hinter sich wissen konnte.
Trotzdem entschied er sich zum Handeln. Er meinte, es
reiche nicht, saubere Hände zu haben. Als Pfarrer könne er sich nicht damit begnügen, die Hinterbliebenen zu
trösten, wenn ein Wahnsinniger mit seinem Auto Menschen in den Abgrund fährt. Man müsse ihm vorher das
Steuer entreißen. Dass gerade die Bonhoeffer-Debatte
so viel Aufmerksamkeit in Polen erregte, ist teilweise ein
Zufall. Man muss allerdings hinzufügen, dass diese Lektüre den polnischen Oppositionellen über ihre weltanschaulichen und konfessionellen Grenzen hinweg einen
gemeinsamen geistigen Boden vermittelte. In der Studie
dieser extremen Situation suchten sie Hinweise für das
Handeln gegenüber einem unfreien System, das keine
Fremdherrschaft war.
Eine ähnliche Haltung findet man bei Adam von
Trott, der „dem verbrecherischen Treiben des Nazi-Regimes gegenüber nicht in Untätigkeit verharren konnte“.
Von Adam von Trott zu Solz, Helmut James von Moltke
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wojennym Wilnie napatrzył się na szalejące nacjonalizmy,
zdecydował się pójść właśnie tą drogą, wybrał wariant wielokulturowego, otwartego człowieka pogranicza.
Nazywał siebie „producentem tkanki łącznej”, empatycznym pośrednikiem, co miało wyrażać jego powołanie i misję życiową. Dużo później, w 2014 roku inny
człowiek pogranicza, Kaszub Donald Tusk objął stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej z ambicjami, które formułował bardzo podobnie.
Polska „Solidarność” od początku wzięła sobie do
serca tę rolę oraz pojmowała ją jako zobowiązanie regionalne i europejskie. Doroczne obchody powstania
„Solidarności” 31 sierpnia w Gdańsku tradycyjnie poświęcane są tym, którzy znaleźli się teraz w opresji i potrzebują naszego wsparcia. W roku 2020 upamiętniono
40. rocznicę gestem solidarności wobec protestujących
w Białorusi oraz środowisk LGBT w Polsce. Przywoływanie Wczoraj pomaga lepiej zrozumieć Dziś.
3. Więzi wyobrażone

W

1970 roku ukazała się w Polsce książka Anny
Morawskiej Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy o
niemieckim teologu Dietrichu Bonhoefferze. Najpierw
stała się ważną lekturą w środowiskach krytycznych katolików świeckich. Ale szybko zaczęło ją komentować
zaskakująco wielu opozycjonistów, niemających bliższych związków z religią. W częściowo niezależnych
pismach katolickich oraz w tzw. drugim obiegu rozwinęła się żywa debata. Bonhoeffer fascynował Polaków:
samotny bohater, skonfrontowany z dyktaturą totalitarną, zmagający się ze swoimi dylematami sumienia oraz
moralną odpowiedzialnością. Reprezentował w polskich
oczach radykalny wariant heroizmu, ponieważ nie mógł
liczyć na poparcie żadnej znaczącej grupy w społeczeństwie. I mimo wszystko zdecydował się działać. Uważał,
że nie wystarczy mieć czyste ręce. Pastor nie może się
przecież zadowolić pocieszaniem rodzin ofiar, kiedy
szaleniec prowadzi w przepaść samochód z pasażerami.
Trzeba próbować temu szaleńcowi wyrwać kierownicę.
To, że debata o Bonhoefferze wywołała duże zainteresowanie w Polsce, jest w pewnym stopniu przypadkowe.
Trzeba tu jednak dodać, że była to lektura, która stała
się wspólnym fundamentem duchowym dla polskich
środowisk opozycyjnych, pozwalała przekroczyć granice światopoglądowe i wyznaniowe. W analizie sytuacji
ekstremalnej szukano wskazówek do działania wobec systemu zniewolenia, który nie był obcą okupacją.
Podobną postawę reprezentował Adam von Trott,
który uznał, że „nie można pozostawać biernym wobec
zbrodniczych czynów nazistowskiego reżimu”. O nim, o
Helmucie James’ie von Moltke i innych odważnych przeciwnikach Hitlera wielu z nas dowiedziało się dopiero
poprzez debatę o Bonhoefferze. Spotkania z prywatnymi
i tragicznymi losami Niemców nie były bez znaczenia
dla tych obciążonych historią relacji. Budziły ciekawość
oraz inspirowały do poszukiwania języka i kategorii porozumienia.

und anderen mutigen Hitlergegnern erfuhren viele von
uns erst über die Bonhoeffer-Debatte. Die Begegnungen
mit den privaten, tragischen Schicksalen dieser Deutschen erwiesen sich nicht ohne Bedeutung für die belasteten bilateralen Beziehungen. Man wurde neugieriger
aufeinander in der Zeit der Suche nach einer Sprache
und Begriffen der Verständigung.
Das bekannteste Beispiel von politischer und emotionaler Tragweite für die bilateralen Beziehungen nach
dem Zweiten Weltkrieg stellt zweifellos der historische
Besuch von Willy Brandt in Warschau im Jahre 1970
dar. Er kam, wie er selbst formulierte, um die Ergebnisse der Geschichte anzunehmen. Sein Kniefall wurde
zum Symbol einer neuen politischen Kultur der Sühne
und Versöhnung. In Polen verstand man zugleich seine
Geste als eine implizite Antwort auf den Hirtenbrief der
polnischen Bischöfe an ihre deutschen Glaubensbrüder
aus dem Jahre 1965, mit den berühmten Worten: Wir
vergeben und bitten um Vergebung. Beide Gesten stießen zunächst auf heftigen Widerstand bei den eigenen
Landsleuten. Heute gelten sie als Versuche, eine Wertegemeinschaft über die Grenzen hinweg und in einem
politischen Kontext zu etablieren, der das eigentlich
nicht zuließ. Sie machen noch einmal deutlich, dass große politische Projekte sehr oft gegen die Mehrheit geboren und erst danach schrittweise verwirklicht werden.
Im Nachkriegspolen gehörte der Deutschland-Experte Władysław Bartoszewski zu den oppositionellen
Intellektuellen und Politikern, die gegen den Wind und
alle erdenklichen Widrigkeiten handeln mussten. Er
hatte auch eine Vielzahl von inneren Grenzen zu überwinden. Als ehemaliger KZ-Häftling und Dokumentarist der Nazi-Verbrechen kämpfte er gegen seine Erinnerungen und Vorurteile an, um die Zusammenarbeit
mit den Nachkommen seiner Feinde zu suchen. Er bewies eindringlich, dass man damit keine Schwäche zeigt,
sondern vielmehr die Stärke der eigenen Identität manifestiert. Seine Aktivitäten trugen maßgeblich zur Herausbildung der Wurzeln einer auf gemeinsamen Werten
gründenden deutsch-polnischen Zivilgesellschaft bei.
Bartoszewski verstand es aber vor allem unter Beweis
zu stellen, dass man auf der Grundlage der Ablehnung
des Anderen keine funktionierende kollektive Identität
aufbauen kann. Diese erfordert geradezu die Öffnung
gegenüber den Nachbarn, sie formiert sich nicht gegen
sie, sondern im Verhältnis zu ihnen, durch das Bemühen, sie besser zu verstehen. Mit seinem Leben und
Wirken konnte Bartoszewski das kollektive Bewusstsein
der Polen gerade in diesem Sinne nachhaltig beeinflussen. Seine politisch-psychologische Grundeinstellung
kam in seiner Rede im deutschen Bundestag zum 50.
Jahrestag des Kriegsendes im April 1995 spektakulär
zum Vorschein. Sie wurde zu einem wahrnehmbaren
Moment und einer neuen symbolischen Brücke in der
Nachkriegsgeschichte beider Völker.
An dieser Stelle sei hinzugefügt, dass die Bemerkungen zur kollektiven Identität direkt auf Europa übertragbar sind. Aus nationalen Identitäten, die durch Abgren-

Najbardziej znanym przykładem o doniosłych konsekwencjach politycznych i wyraźnym ładunku emocjonalnym dla relacji dwustronnych po II wojnie światowej,
była bez wątpienia historyczna wizyta Willego Brandta
w Warszawie w roku 1970. Przyjechał, jak sam powiedział, aby przyjąć wyroki historii. Jego uklęknięcie stało
się symbolem nowej politycznej kultury zadośćuczynienia i pojednania. W Polsce odebrano jego gest jako także, w pewnej mierze, odpowiedź na orędzie biskupów
polskich do ich niemieckich braci w wierze z roku 1965,
ze słynnymi słowami: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Autorzy obu gestów napotkali początkowo silny
sprzeciw we własnych społeczeństwach. Obecnie gesty
te uważane są za próbę ustanowienia wspólnoty wartości ponad granicami, ale w politycznych warunkach,
które to właściwie wykluczały. Są kolejnym dowodem na
to, że wielkie projekty polityczne bardzo często rodzą się
w sprzeciwie wobec większości i dopiero potem, krok po
kroku, stają się rzeczywistością.
W Polsce powojennej, ekspert od spraw niemieckich
Władysław Bartoszewski zaliczał się do tych polityków
i intelektualistów opozycyjnych, którzy musieli stale iść
pod prąd i mierzyć się z przeciwnościami, jakie można
sobie tylko wyobrazić. Musiał też pokonywać liczne bariery wewnętrzne. Jako były więzień obozu koncentracyjnego i dokumentalista zbrodni nazistowskich, musiał
walczyć z własnymi wspomnieniami i uprzedzeniami,
aby szukać współpracy z potomkami wrogów. Udowodnił, że w ten sposób nie okazuje się słabości, lecz przeciwnie, manifestuje głęboko zakorzenioną tożsamość i
siłę wewnętrzną. Jego działalność w znacznym stopniu
przyczyniła się do powstania polsko-niemieckiego społeczeństwa obywatelskiego opartego na wspólnych wartościach.
Bartoszewski potrafił jednak przede wszystkim udowodnić, że na odrzuceniu Innego nie da się zbudować żywej i trwałej tożsamości zbiorowej.
Wymaga ona o wiele bardziej otwarcia na sąsiadów,
kształtuje się nie przeciw, lecz w relacji z nimi oraz dzięki staraniom, by ich lepiej zrozumieć. Swoim życiem i
działaniem Bartoszewski nam to właśnie przekazał, wywierając w ten sposób istotny wpływ na polską zbiorową
psyche. Dobitnym wyrazem tej polityczno-psychologicznej orientacji było jego wystąpienie w Bundestagu z
okazji 50. rocznicy zakończenia wojny w kwietniu 1995
roku. Stało się znaczącą cezurą i nowym symbolicznym
pomostem w powojennej historii obu narodów.
W tym miejscu zaznaczmy, że uwagi o tożsamości
zbiorowej odnoszą się rzecz jasna także do Europy. Z
tożsamości narodowych, które powstają przez odgrodzenie się od innych, czy wręcz ich odrzucenie, oraz
które żywią się narodowym narcyzmem, trudno sobie
wyobrazić stworzenie trwałej tożsamości europejskiej.
Z tego nie sklei się Europy. Unia Europejska mogła się
dobrze rozwijać w dużej mierze dzięki temu, że przejęcie
odpowiedzialności za całą historię własnego narodu – z
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zung gegen Andere oder deren Ablehnung entstanden
sind und sich von nationalem Narzissmus ernähren,
lässt sich wohl keine nachhaltige europäische Identität
konstruieren. Die Europäische Union konnte sich gut
entwickeln, weil die Übernahme von Verantwortung für
die ganze Geschichte der eigenen Nation – mit ihren guten und auch schlechten Phasen – zum zivilisatorischen
Standard auf dem Kontinent wurde. Dazu gehören historische Hausaufgaben und die dunklen Flecken, die
aufgearbeitet werden müssen. In diesem Sinne befassen
wir uns hier mit dem deutsch-polnischen Aspekt der
allgemeinen europäischen Gegenwartsgeschichte. Die
genannten Ereignisse aus der neusten bilateralen Vergangenheit führen uns zu wichtigen deutsch-polnischen
Meilensteinen (es sind nur Beispiele, die für viele weitere
relevante Ereignisse und Personen stehen; auch diskutieren wir in diesem Text nicht etwa die ganze Komplexität der polnischen Sicht auf die verschiedenen Aspekte des deutschen Widerstandes aus der Kriegszeit). Sie
handeln von Menschen, die sowohl empfindliche Saiten
anschlugen als auch begehbare Brücken zwischen zwei
Gemeinschaften zu schlagen versuchten. Jede Gemeinschaft ist ja bekanntlich abstrakt oder vorgestellt, wie
man sie nach dem amerikanischen Politologen Benedict
Anderson nennt. Damit eine, sagen wir deutsch-polnische, Gemeinschaft entsteht und erhalten bleibt, bedarf
es einer vorgestellten Bindung, sie muss auch erzählerisch gestaltet werden und sinnstiftende Kraft erzeugen.
Wir leben nicht bloß in Orten,
sondern auch in Erzählungen.
Mit einer politisch verkündeten Interessengemeinschaft
zum Beispiel ist es noch nicht getan. Sie muss mit einer
vorgestellten Bindung einhergehen, wenn sie eine wirklich gelebte Gemeinschaft werden soll. In diesem Text
wird die Ansicht vertreten, dass wir mit den deutsch-polnischen Nachkriegserzählungen nicht allzu verschwenderisch umgehen dürfen. Sie stellen das gegenwartshistorisch gewachsene Potenzial des Verbindenden dar, wie
beispielsweise die real erlebte Schicksalsgemeinschaft
von 1989. Es gibt mindestens drei Vorzüge dessen, was
konkret erfahren wurde und den Test der Zeit bestanden hat. Solche Erfahrungen erweisen sich als resistenter in politischen Schlechtwetterperioden, weil sie mit
menschlichem Engagement und echten Emotionen verbunden sind. Zum anderen, sollte die Politik wirklich
verrücktspielen, dann bleibt uns zumindest der empirische Beweis, dass es auch ganz anders geht. Und schließlich erscheint ein verbindendes Element, das historisch
gewachsen ist, weniger anfällig für ideologisch oder religiös motivierte Deutungen.
Dem Historiker Andreas Wirsching zufolge können
solche Kontroversen nicht wirklich abschließend gelöst werden. Für die einen wird Europa immer seine Inspiration aus einer christlichen, für die anderen – vor
allem aus einer aufgeklärt liberalen Tradition schöpfen. Auf Europa bezogen, müssen wir auch feststellen,
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jej lepszymi i gorszymi etapami – stało się cywilizacyjnym standardem. Obejmuje ona nieodrobione lekcje historyczne i wymagające przepracowania własne ciemne
plamy. Zajmując się więc tutaj relacjami polsko-niemieckimi, analizujemy równocześnie jeden z aspektów europejskiej historii najnowszej w ogóle. Wspomniane zdarzenia z przeszłości stosunków dwustronnych prowadzą
nas do polsko-niemieckich kamieni milowych (aczkolwiek są tylko wybranymi przykładami spośród wielu innych, równie istotnych; ponadto nie dyskutujemy w tym
tekście np. całej złożoności polskiego spojrzenia na różne aspekty niemieckiego ruchu oporu z czasów wojny).
Powstały one za sprawą postaci, które potrafiły dotknąć
wrażliwych strun bądź skutecznie przerzucały pomosty
między dwoma wspólnotami. Ale każda wspólnota jest z
natury rzeczy abstrakcyjna czy wyobrażona, jak stwierdził amerykański politolog Benedict Anderson. Aby
jakaś wspólnota, powiedzmy polsko-niemiecka, mogła
powstać i trwać, potrzebuje ona czegoś w rodzaju więzi
wyobrażonej. Czyli bliskości zaakceptowanej wewnętrznie dzięki temu, że doświadczenia zostały dobrze opowiedziane i że stają się źródłem znaczeń.
Nie żyjemy bowiem tylko w krajach,
lecz także w opowieściach.
Nie wystarczy na przykład w języku politycznym ogłosić wspólnotę interesów. Może się ona przekształcić w
rzeczywistą i żywą wspólnotę tylko wtedy, gdy będzie jej
towarzyszyć więź wyobrażona.
Prezentujemy tu pogląd, że właśnie z tych powodów
nie powinniśmy zbyt łatwo trwonić dorobku polsko-niemieckich opowieści z okresu powojennego. Zawiera
się w nich potencjał tkanki łącznej, jak choćby zapamiętane doświadczenie wspólnego losu z 1989 roku. Można
wyróżnić przynajmniej trzy korzyści ze zdarzeń przeżytych realnie, które ponadto przetrwały próbę czasu.
Są one bardziej odporne na oddziaływanie politycznej
niepogody, bo związane są z ludzkim zaangażowaniem
i prawdziwymi emocjami. Po drugie, jeżeli taka niepogoda na pewien czas jednak zapanuje, to zostanie nam
przynajmniej dowód empiryczny, że można też inaczej, i
że do tego kiedyś da się wrócić. I wreszcie, elementy łączące, które kształtowały się historycznie, będą w mniejszym stopniu podatne na ideologicznie bądź religijnie
motywowane instrumentalizacje.
Według niemieckiego historyka Andreasa Wirschinga, tej ostatniej kontrowersji nie da się pewnie nigdy
rozstrzygnąć. Na przykład dla jednych Europa zawsze
będzie czerpała inspirację przede wszystkim z tradycji
chrześcijańskiej, dla innych – głównie z oświeceniowo-liberalnej. Trzymając się kontekstu europejskiego
powiedzmy sobie jasno, że nie będzie też wspólnej tożsamości europejskiej, która miałaby zastąpić wielość narodowych. Tożsamość narodowa kształtowała się wszędzie w sytuacjach ekstremalnych i tragicznych, będzie
więc zawsze, co zrozumiałe, pierwotną, stojącą przed tą
europejską. Tożsamość europejska, jakkolwiek pożąda-

dass es keine gemeinsame europäische Identität geben
kann, die die Vielzahl der nationalen ersetzt. Das nationale Selbstverständnis hat sich überall in extremen und
tragischen Situationen gebildet, so dass es verständlicherweise vor dem europäischen steht. Die europäische
Identität, so erstrebenswert sie auch ist, kann die nationale nur ergänzen, sie überwölben, wie es Heinrich
August Winkler formuliert. Wir begeben uns aber sehr
wohl in diese Richtung, wenn wir die Pluralität akzeptieren und die Fähigkeit entwickeln, die Sicht der anderen anzunehmen. Auch hier soll auf die vorrangige Rolle
des historisch erworbenen Gemeinsamen hingewiesen
werden, das als Zement eines europäischen Wir-Gefühls
dienen kann.
4. Der Umbruch von 1989 umerzählt

W

ir dachten eigentlich, im Jahre 1989 eine Reihe
friedlicher Revolutionen erlebt zu haben. Das
Jahr der Wunder, manchmal auch Herbst der Völker genannt, wird aber von Manchen als Auslöser für erst jetzt,
verspätet, stattfindende oder gar erst stattfinden müssende wirkliche Revolutionen angesehen. Zum Beispiel
fand in Ungarn 2010 in Form eines politischen Wechsels eine richtige, wie man dort offiziell sagt, illiberale
Revolution statt. Erst das dadurch entstandene Modell
ermögliche dem Land wirtschaftlichen Erfolg und Stabilität. Wenn etwas dieses Modell und seine Effektivität
bedrohe, dann das Brüsseler Diktat. Auch in Polen hielt
man es für notwendig, eine neue Revolution auszurufen, weniger um die Unzulänglichkeiten der Transformationsphase zu reparieren, sondern vor allem um die
Bedeutung der Gespräche am Runden Tisch von 1989
herunterzuspielen, weil sie von manchen als Verrat und
Verschwörung der Eliten betrachtet werden.
Interessanterweise glauben nicht wenige in
meinem Lande, dass alles, was nachhaltig wichtig
ist, „erkämpft“ werden muss.
Der Runde Tisch, an dem ja nur etwas ausgehandelt
wurde, eignet sich folglich für einen Gründungsmythos
weniger. Er gehöre daher auf den Müllhaufen der Geschichte. Damit korrespondiert teilweise das in manchen
Kreisen Deutschlands verbreitete Gefühl einer herbeigeredeten Niederlage nach 1989. So ruft man manchmal
zu einer Wende 2.0 auf, um die Erfahrungen der Neunzigerjahre oder die Migrationsthematik zu verarbeiten.
Je weniger man sich an die Rolle der Bürgerrechtler im
Herbst 1989 erinnert, desto einfacher ist es wohl, einer
neuen Revolution auf Kosten der früheren das Wort zu
reden – wenn ich mir einen subjektiven Außenblick erlauben darf. In Deutschland scheint diese Tendenz jedoch nicht sehr verbreitet zu sein.
Die Ängste und Enttäuschungen der Transformationszeit sind natürlich ein ernstes und wirkliches Problem.

na i zasługująca na wsparcie, może te tożsamości narodowe raczej uzupełniać, być ich zwieńczeniem na wyższym poziomie, jak to określa inny historyk Heinrich
August Winkler. Jednakowoż podążamy zdecydowanie
w kierunku identyfikacji europejskiej, o ile gotowi jesteśmy zaakceptować pluralizm i wypracować zdolność
wymiany perspektyw. W tym miejscu warto też przypomnieć, że kluczowe znaczenie dla zbudowania europejskiego My będą miały te elementy wspólne, które kształtowały i utrwalały się historycznie.
4. Jak wygumkować przełom?

D

o tej pory wydawało nam się, że w roku 1989 przeżyliśmy serię pokojowych rewolucji. Rok cudów,
nazywany też jesienią ludów, bywa dziś jednak przedstawiany jako źródło czy powód prawdziwych rewolucji,
które dopiero teraz, o wiele za późno, ale tym bardziej
pilnie – albo zachodzą, albo powinny się wkrótce odbyć.
Na przykład na Węgrzech w 2010 roku odbyła się, jak się
tam oficjalnie określa, nieliberalna rewolucja. Dopiero
wprowadzony dzięki niej model miał zapewnić krajowi
gospodarczy sukces i stabilizację. I jeżeli coś temu modelowi i jego efektywności zagraża, to jest to brukselski
dyktat.
Także w Polsce uznano za niezbędne ogłoszenie nowej rewolucji. Nie tyle, by nadrobić zaniedbania transformacji, ile by pomniejszyć znaczenie rozmów przy
okrągłym stole, które przez wielu określane są jako zdrada i spisek elit.
Interesujące, jak silnie w moim kraju rozpowszechnione jest przekonanie, że wszystko, co istotne i
trwałe musi być „wywalczone”.
Okrągły stół, przy którym coś zaledwie wynegocjowano,
nie bardzo się więc nadaje na mit założycielski epoki.
Tym samym jego miejsce jest na śmietniku historii.
Trochę to przypomina rozpowszechnione w niektórych środowiskach niemieckich wmawianie sobie
poczucia klęski po 1989 roku. Nawołuje się m.in. do
nowego przełomu, swego rodzaju Wende 2.0, w celu
przepracowania doświadczeń związanych z procesami
migracyjnymi. Im mniej pamięta się o roli aktywistów
z jesieni 1989 roku, tym łatwiej przychodzi popieranie
poglądu, że prawdziwa rewolucja to dopiero ta, która ma
nadejść, żeby naprawić błędy poprzedniej, mniej istotnej. Trzeba wszakże zaznaczyć, że wspomniane tendencje mają w Niemczech raczej ograniczony zasięg – jeśli
mogę sobie pozwolić na subiektywną opinię z zewnątrz.
Obawy i rozczarowania czasu transformacji są oczywiście problemem rzeczywistym i poważnym. W naszej
części Europy obywatele stanęli przed trudnym zadaniem dostosowania się do nowych warunków, przy czym
reformy strukturalne w znacznej mierze pozostawiono
mechanizmom rynkowym. Liczne grupy społeczeństwa
mogły odnieść wrażenie, że pozbawiono je elementarnego uznania za cały ich dorobek życiowy. A skoro nowy
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Für uns alle in Ostmitteleuropa gilt, dass den Bürgern
ein enormer Anpassungsdruck zugemutet wurde, wobei der Strukturwandel weitgehend Aufgabe des Marktes bleiben sollte. Und dass weite Teile der Gesellschaft
um die Anerkennung ihrer Lebensleistung gebracht
wurden. Da sehr vielen Menschen die Welt zu komplex
geworden ist, zogen sich manche von ihnen auf Nationalismus, Protektionismus oder Rechtsextremismus zurück – so die Einschätzung des bereits zitierten Andreas
Wirsching. Dennoch wäre es viel zu einfach, alle unsere
Probleme auf die negativen Auswirkungen der Systemreformen zu schieben. Eine wichtige Rolle spielten dabei
globale Tendenzen, die spätestens im zweiten Jahrzehnt
dieses Jahrhunderts einsetzten. Der vorher dominante
Zukunftsoptimismus wurde von breiter Verunsicherung
abgelöst. Die Verheißung einer besseren Zukunft wurde jetzt von Angst abgelöst, die zunehmend von Politikern selbst geschürt wurden. Einen dringend gesuchten
Schutz versprachen nun die Rückkehr zu nationalen
Identitäten und erneut zu errichtende Mauern.
Die Koinzidenz der postkommunistischen und der
globalen Problematik darf nicht außer Acht gelassen
werden. Besonders jetzt, wenn wir nach Rezepten für
unseren Kontinent suchen. Die allgemeine Diagnose betrifft ja auch Europa. Zu lange haben wir die EU als zarte
Utopie oder Idylle aufgefasst, als eine Autobahn, die uns
mit absoluter Sicherheit in eine grundsätzlich nur besser
werdende Welt führen wird. Am besten waren wir immer im Verwalten des kollektiven Glücks. So hat uns der
allgemeine Stimmungswechsel kalt erwischt.

świat zaczął im się wydawać nadmiernie skomplikowany, to – jak twierdzi cytowany już Andreas Wirsching
– znajdowali proste wyjaśnienia w ideach narodowych,
ruchach ekstremistycznych czy protekcjonizmie.
Byłoby jednak pewnym uproszczeniem, wszystkie
nasze kłopoty sprowadzać do konsekwencji reform systemowych. Istotną rolę odegrały tu również tendencje
globalne, zmiany zachodzące prawie wszędzie, najpóźniej od drugiej dekady naszego stulecia. Dominujący
wcześniej optymizm ustępował miejsca nowej niepewności. Zamiast obietnicy lepszej przyszłości pojawił się
strach – często zresztą podsycany przez samych polityków. A tę pilną potrzebę ochrony i bezpieczeństwa miały teraz zapewnić tożsamości narodowe oraz na powrót
wznoszone mury.
Powinniśmy uwzględnić tę koincydencję procesów
postkomunistycznych i szerszych skutków globalizacji.
Szczególnie teraz, kiedy szukamy recept dla naszego
kontynentu. Ta diagnoza ogólna obejmuje bowiem także
sytuację w Europie. Może za długo traktowaliśmy Unię
Europejską jako tkliwą utopię, idyllę, taką autostradę
prowadzącą nas do świata, który z zasady może być wyłącznie lepszą wersją tego, co mamy dziś. Najlepiej wychodziło nam administrowanie zbiorowym szczęściem.
Dlatego ta ogólna zmiana nastroju na świecie nas tak
zaskoczyła.

So wie wir sehr lange den Optimismus für eine
Selbstverständlichkeit gehalten haben, so schnell
sind wir dann dem modernen Pessimismus erlegen.

Wspomniana zbieżność czasowa między zdarzeniami w
naszej części Europy oraz tendencjami globalnymi jest
o tyle istotna, że pomoże nam szukać deficytów tam,
gdzie one są naprawdę, a nie tam, gdzie chcą je zobaczyć
polityczni szarlatani. Mam na myśli deficyty w regionie,
ale i całej Europie. Na przykład nie ma nic wspólnego
z rzekomym zachodnim niezrozumieniem Wschodu,
jeśli demokrację próbuje się tam pojmować w ten sposób, że większość może robić wszystko co chce. Albo gdy
pojęcie nieliberalnej demokracji (samo w sobie zresztą
sprzeczne) przedstawia się jako źródło stabilizacji i ekonomicznej prosperity. Państwa Europy Środkowowschodniej wstępując do Unii zobowiązały się do przyjęcia Acquis communautaire, czyli systemu polegającego
na wolności słowa i pluralizmie.

Es ist hilfreich, auf die erwähnte Koinzidenz aufmerksam zu werden, damit wir unsere Fehler und Defizite
dort suchen, wo sie wirklich sind und nicht dort, wo sie
politische Scharlatane sehen wollen. Ich meine die Defizite in unserem Teil des Kontinents, aber auch in ganz
Europa. Es hat nichts mit dem angeblichen westlichen
Unverständnis des Ostens zu tun, wenn dort die Demokratie so verstanden wird, dass die Mehrheit alles machen kann, was sie will. Oder wenn man den Begriff der
illiberalen Demokratie (widersprüchlich in sich selbst)
zur Quelle von Stabilität und wirtschaftlicher Prosperität stilisiert. Die Ostmitteleuropäer haben sich mit dem
EU-Beitritt zur Übernahme des Acquis communautaire,
d. h. ein auf Meinungsfreiheit und Pluralität beruhendes
System verpflichtet.
Jede Absage an diese Werte kann nur den Weg zu
einem autoritären Regime und möglichen Zerfall des
Zusammenhalts in der EU bedeuten.
Eine andere Variante begrifflicher Vernebelung wird
dort sichtbar, wo in der Gesellschaft marginalisierte
Gruppen als nach Hegemonie strebende „Täter“ prä54

Tak jak optymizm bardzo długo wydawał się nam
oczywistością, tak teraz za łatwo ulegliśmy modzie
na pesymizm.

Każda forma odrzucenia tych wartości musi oznaczać wybór drogi w kierunku ustroju autorytarnego i
groźbę rozpadu Wspólnoty.
Z innym wariantem pojęciowego pomieszania mamy do
czynienia, gdy marginalizowane w społeczeństwie grupy
przedstawia się jako „sprawców” dążących do kulturowej hegemonii. Skoro można je oskarżyć o tak niebezpieczne zamiary, to otwiera się droga do uzasadnienia
ich dyskryminacji jako obrony koniecznej. Zdarza się
nawet, że możliwość obrażania ludzi i szerzenia niena-

sentiert werden, was ihre Diskriminierung dann als
Notwehr erscheinen lässt. Die Möglichkeit, Menschen
zu diffamieren und Hass zu verbreiten, wird sogar zu
einem elementaren Menschenrecht erklärt, das durch
eine vermeintliche dunkle Allianz von Brüsseler Bürokraten, Liberalen oder Feministinnen gefährdet wird.
Eine polnische Variante dieser Tendenz stellte die Ausrufung LGBT-Ideologie-freier Zonen in manchen Regionen dar.
Es ist schon eine bittere Ironie, dass sich im August
2020 ehemalige Werftarbeiter wie auch heutige Danziger für die Rechte der marginalisierten Minderheiten in
ihrem eigenen Land einsetzen mussten. Wie die Analyse
gezeigt hat, gehen manche unserer heutigen Probleme
eindeutig mit der Verleugnung des eigentlichen Sinns
der Umbruchprozesse von 1989 einher. Umso wichtiger
erscheint es nun, dieser Entwicklung zu widerstehen.
5. Europa im Fitnesscenter

E

uropa muss heute die Zukunft zurückgewinnen.
Mag sein, dass es gelegentlich die Richtungsgewissheit verliert. Es hat auch aufgehört, seinen Eliten blind
zu folgen. Auf der anderen Seite glauben die EU-Bürger
aber auch denen nicht, die in Exits oder Spaltungen ihre
Zukunft sehen.
Der Weg in eine erneut attraktive Zukunft führt über
plausible Belege, dass Zusammenhalt Sinn macht,
weil wir bessere Instrumente besitzen, um mit unseren neuen Problemen fertig zu werden.
Und weil wir gesehen haben, dass heute nationale Souveränität nur auf der nationalen Ebene eben nicht gewährleistet werden kann. Wie im Falle der internationalen digitalen Giganten, die – wenn wir nicht aufpassen
– uns die Freiheit und Demokratie einschränken werden. Nur gemeinsam sind wir imstande, solche Gefahren zu bändigen.
Vielleicht können wir nur auf diese Art und Weise,
mit sehr konkreten Beispielen, Europa denjenigen
erzählen, die aufgehört haben, es zu sehen.
Für sie ist Europa wie eine Glasscheibe, die dann wahrgenommen wird, wenn sie schmutzig oder gesprungen
ist. Das gefällt wiederum denen, die mit Europa-Miesmacherei Geld verdienen. Gerne nutzen sie dafür jede
sich bietende Gelegenheit in den sozialen Medien.
Fake news müssen dann ständig richtiggestellt werden. Das allein reicht aber bei weitem nicht. Die Wahrheit ist nicht imstande, sich selbst zu wehren. Unsere
Antwort auf den Antimythos von Europa, demzufolge
es nichts tauge, muss unsere eigene Botschaft sein, eine
starke Emotion, die Phantasien belebt – so der Warschauer Kulturwissenschaftler Marcin Napiórkowski.
Weder die alte Politik der Versprechungen noch die
euroskeptische Angstpolitik können unsere Lösung

wiści nazywane są elementarnymi prawami człowieka,
którym – niestety – zagraża dziś rzekomy alians brukselskich biurokratów, liberałów oraz ewentualnie także
feministek. Przejawem omawianej tendencji w Polsce
stało się niedawne ogłoszenie stref wolnych od ideologii
LGBT w kilku regionach.
Jest rzeczywiście gorzką ironią, że w sierpniu 2020
roku byli stoczniowcy i dzisiejsi Gdańszczanie musieli
we własnym kraju apelować o respektowanie praw marginalizowanych mniejszości. Być może łatwiej by nam
było rozwiązywać obecne problemy, gdybyśmy skuteczniej stawiali tamę zakłamywaniu prawdziwego sensu przełomu 1989 roku. Tym bardziej pilne wydaje się
przeciwstawianie tej tendencji.
5. Europa na siłowni

E

uropa musi dzisiaj odzyskać przyszłość. Być może
zdarzało jej się tracić pewność kierunku, w którym
powinna zmierzać. Chyba przestała też ufnie podążać za
swymi elitami. Ale z drugiej strony obywatele Unii nie
uwierzyli tym, którzy przyszłość chcieli widzieć w exitach lub nowych podziałach.
Droga do znów atrakcyjnej przyszłości prowadzi
przez wiarygodne dowody, że bycie razem ma sens,
bo wtedy mamy lepsze narzędzia do rozwiązania
naszych nowych problemów.
Bo dotarło do nas, że suwerenności narodowej nie da się
w dzisiejszych czasach zagwarantować tylko na poziomie narodowym. Jak w przypadku gigantów cyfrowych,
którzy, jeśli tego nie dopilnujemy, mogą ograniczyć naszą wolność i demokrację. Tylko wspólnie będziemy
mogli obronić się przed takimi zagrożeniami.
Może właśnie w ten sposób, korzystając z bardzo
konkretnych przykładów, będziemy w stanie opowiedzieć Europę tym, którzy przestali ją widzieć.
Jest dla nich jak szyba, którą się dostrzega tylko wtedy,
gdy jest brudna albo stłuczona. To się z kolei bardzo
podoba tym, którzy zarabiają pieniądze na obrzydzaniu
Unii. Wykorzystują w tym celu każdą nadarzającą się
okazję w mediach społecznościowych.
Oczywiście fałszywe treści trzeba stale prostować.
Ale to nie wystarczy. Prawda nie obroni się sama. Na
anty-mit o Europie, która notorycznie sobie nie radzi,
powinniśmy odpowiedzieć mitem własnym, naszym
przesłaniem i emocją, która poruszy wyobraźnię – radzi Marcin Napiórkowski, warszawski semiotyk kultury. Rozwiązaniem nie może być ani polityka naiwnych
obietnic, ani eurosceptyczna polityka strachu. Zamiast
na zagrożeniach, skoncentrujmy się po prostu na wyzwaniach, których jest przecież bez liku. Jesteśmy dziś
świadkami bezprzykładnego aktu unijnej solidarności.
Europa przekroczyła własny cień i stosując nowatorskie
rozwiązania stworzyła na najbliższe siedem lat dwa bu55

sein. Wir sollten uns nicht auf Bedrohungen, sondern
vielmehr auf die Herausforderungen, die es zuhauf gibt,
konzentrieren. Wir sind derzeit Zeugen eines beispiellosen Solidaritätsakts in der EU. Europa ist über seinen
eigenen Schatten gesprungen und hat mit innovativen
Schritten statt nur einen, zwei Haushalte für die nächsten sieben Jahre beschlossen.
Solidarisch gegen Widrigkeiten, so könnte nun das
Motto einer ergänzenden Erzählung zum Friedensprojekt Europa in Pandemiezeiten lauten.
Wir spüren, dass es nicht genügt, den Fortschritt zu
versprechen und einer eindimensionalen Wachstumslogik zu folgen. Am lautesten protestieren heute nicht
unbedingt jene, denen es schlecht geht, sondern diejenigen, die relative Einbußen zu verzeichnen haben oder
unter einem Defizit an Sinn und Anerkennung leiden.
Die Ursachen von Populismus sind komplexer, als es
uns schien. Vielleicht waren wir nicht fähig, bestimmte
Folgen der zivilisatorischen Prozesse rechtzeitig zu korrigieren. So müssen wir heute die gesellschaftliche Verbesserung verstärkt anhand sozialer, ökologischer und
kultureller Maßstäbe definieren.
Dazu rufen sowohl Sozialwissenschaftler wie Andreas Reckwitz als auch Schriftsteller wie Olga Tokarczuk
auf. Es ist an der Zeit zu begreifen, dass Kultur keine
Zutat ist, sondern die Realität an sich darstellt. Dass es
uns allemal billiger kommt, in sie zu investieren, als im
Nachhinein für die Folgen gesellschaftlicher Ignoranz
aufkommen zu müssen. Zudem sind es gerade die kritische Bildung und Kultur, die Bürger gegen Desinformation zumindest widerstandsfähiger machen. Generell,
sollte die EU Instrumente entwickeln, die uns helfen,
mit neuen Sorgen fertig zu werden. Europa muss nicht
damit protzen, dass es stark und super-fit ist. Es reicht
völlig, wenn Europa ein Fitnesscenter aufsucht, um an
sich selbst weiterzuarbeiten, so Napiórkowskis treffende
Metapher.
6. Polen und Deutsche im neuen
Imaginationsraum

S

o wie man der EU regelmäßige Besuche im Fitnesscenter empfehlen darf, so scheint es für Polen und
Deutsche angebracht zu sein, ihren sozialen Imaginationsraum mit neuen Inhalten zu füllen. In der Tradition des kanadischen Philosophen Charles Taylor versteht man darunter – verkürzt – einen Komplex von
gesellschaftlichem Bewusstsein, Vorstellungen und
Emotionen, die sinnstiftend wirken und damit menschliches Handeln beeinflussen. Hier wurde versucht, auf
einige möglicherweise in beiden Völkern geteilte Erlebnisgrundlagen hinzuweisen – aus der Nachkriegsgeschichte, insbesondere aber aus der Phase nach 1989.
Mit diesen Beziehungen verhält es sich ein bisschen
so wie mit der Europäischen Union: Wir glaubten, die
Mitgliedschaft in denselben internationalen Strukturen
würde uns automatisch eine bessere Zukunft und die
Überwindung von historischen Barrieren sichern. Und
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dżety zamiast jednego, aby nie tylko odbudowywać gospodarki po pandemii, lecz także inwestować w zmianę.
Solidarnie wobec przeciwności – tak należałoby uzupełnić europejską opowieść w czasach pandemii.
Czujemy, że nie wystarczy już obietnica postępu i jednowymiarowa logika wzrostu. Najgłośniej protestują
dziś niekoniecznie ci, którym dzieje się najgorzej, lecz
ci, którym pogorszyło się względnie, ale wyraźnie, albo
odczuwają deficyt sensu i uznania. Źródła populizmu są
chyba bardziej złożone niż nam się wydawało. Pewnie
nie potrafiliśmy w porę skorygować niektórych skutków
procesów cywilizacyjnych. Dlatego powinniśmy dziś
wyjść poza ekonomiczne miary tego, co uważamy za
dobre społeczeństwo i sprawne państwo. Trzeba w większym stopniu zastosować tu kryteria społeczne, ekologiczne i kulturowe. Apelują dziś o to jednym głosem socjologowie, jak Andreas Reckwitz, oraz pisarze, jak Olga
Tokarczuk.
Pora także zrozumieć, że kultura nie jest tylko dodatkiem do gospodarki, lecz realnością samą w sobie. I że
taniej wyjdzie inwestowanie w nią niż usuwanie skutków
ignorancji, której bez tych inwestycji nie będzie komu
powstrzymać. Nie mówiąc już o tym, że nic tak nie uodparnia obywateli na powszechną dziś dezinformację, jak
dobra, krytyczna edukacja i kultura właśnie. Generalnie,
Unia Europejska powinna tworzyć narzędzia, aby lepiej
sobie radzić z nowymi kłopotami. Przy czym nie musi
się chwalić i opowiadać wszystkim, że jest silna. Wystarczy, żeby chodziła na siłownię i tam nad sobą pracowała
– jak to wyraził w celnej metaforze Marcin Napiórkowski.
6. Polacy i Niemcy w nowym imaginarium

T

ak jak wolno rekomendować Unii regularne wizyty
w siłowni, tak dla Polaków i Niemców mamy propozycję budowania społecznego imaginarium i wypełniania go nową treścią. Za kanadyjskim filozofem Charles’em Taylorem przyjęło się rozumieć pod tym pojęciem,
najkrócej mówiąc, osadzony w świadomości społecznej
zespół wyobrażeń połączonych z emocjami, stanowiący
podstawę nadawania znaczeń i wpływający na ludzkie
działanie. W niniejszym tekście wskazano kilka zdarzeń i procesów – z okresu powojennego, ale szczególnie
z epoki po 1989 roku – które jako doświadczenia obu
społeczeństw mogą być źródłami wspólnych przeżyć i
trwałych odniesień. Z naszymi relacjami dwustronnymi jest trochę tak, jak z Unią Europejską: sądziliśmy, że
członkostwo w tych samych strukturach międzynarodowych zapewni nam automatycznie lepszą przyszłość
i przezwyciężenie barier historycznych. A kiedy przychodzą trudniejsze okresy, od razu się frustrujemy. Podobnie jak Unia stanęła dziś przed zadaniem odzyskania
przyszłości, tak i dla stosunków polsko-niemieckich należałoby zadbać o atrakcyjną propozycję na przyszłość.
Jednak potrzeba tu czegoś więcej niż dobrych tematów

kaum holen uns schwierigere Phasen ein, reagieren wir
sofort schlecht gelaunt. So wie die EU vor der Aufgabe
steht, ihre Zukunft zurückzugewinnen, so muss auch für
dieses bilaterale Verhältnis eine attraktive Zukunft gewonnen werden. Dafür braucht man aber mehr als gute
Zukunftsthemen. Wichtig ist auch, wie man sich die
Gegenwartsgeschichte erzählt, ob die Chancen für vorgestellte Bindungen richtig genutzt werden. Unkenntnis
und Gleichgültigkeit sind kein fruchtbarer Nährboden.
Ich habe versucht, unter diesem Gesichtspunkt auf
die unlängst begangenen Jahrestage der „Solidarność”Gründung und der Wiedervereinigung Deutschlands
einen kritischen Blick zu werfen. Rituale des Gedenkens sind für junge Leute sehr selten inspirierend. Die
Selbstgewissheit der älteren Protagonisten schreckt sie
ab und tötet ihre Neugier. Eine Chance liegt nur in der
Fähigkeit, aus dem historischen Kontext Botschaften zu
senden, die das Verständnis des gegenwärtig Erlebten
erleichtern können. Oder, wie es unlängst Robert Ide
im Tagesspiegel formulierte: Das Neue aus dem Alten
heraus zu erzählen. Das geht sehr wohl, wie manche in
diesem Artikel angeführten Beispiele belegen. Auch die
professionellen Welterklärer haben im Moment eine
schlechte Konjunktur. Nicht weil sie nichts Interessantes
zu sagen hätten, sondern weil ihre traditionellen Streitlinien jüngeren Menschen fremd anmuten. Sie verstehen
nicht, warum man in jeder deutsch-polnischen Debatte
unvermeidlich beim Dilemma Aufrechnung oder Versöhnung landen muss. Bei aller Bewunderung für die
historische Errungenschaft der Versöhnung, verspüren
sie darin eine psychologische Fortsetzung des Krieges.
Und sie bemerken heute bei vielen Politikern eine allzu
deutliche Versuchung, dies zu instrumentalisieren. Das
polnische Aufholnarrativ, die unbeschreibliche Freude
der Älteren darüber, dass sie die Distanz zum Westen
um einen weiteren kleinen Schritt verkürzen konnten,
fasziniert sie nicht mehr. Die jüngeren Generationen in
Polen wollen den Westen nicht mehr einholen, sondern
an einem fairen Wettbewerb mit ihm teilnehmen. Diesen erhoffen sie sich im Rahmen der EU, die sich nun für
alle zu einer natürlichen Erfahrungsgemeinschaft entwickelt. Die Union wird in Polen immer deutlicher daran
gemessen, inwieweit sie die Voraussetzungen für diesen
fairen Wettbewerb gewährleisten kann.
Die antieuropäischen Kampagnen der politischen
Eliten werden auf längere Sicht eher eine
gegenteilige Wirkung erzielen.
Allerdings erschweren sie die Lösung von tatsächlichen
Interessenkonflikten und Missverständnissen, die es ja
immer geben wird. Mit Sicherheit wird die komplexe
europäische Vergangenheit zu sehr aus der westlichen
Sicht erzählt. Demzufolge sind Europäisierungskonzepte zumeist auch stark westlich geprägt. Nicht alle vor dem
Hintergrund der deutschen Geschichte entwickelten
Kriterien der europäischen kollektiven Identität lassen
sich eins zu eins auf Polen oder andere ostmitteleuropäi-

przyszłościowych. Istotne jest także, w jaki sposób opowiadamy sobie historię współczesną, czy naprawdę wykorzystujemy potencjał więzi wyobrażonych. Niewiedza
i obojętność nie użyźnią gleby.
Starałem się w tekście właśnie pod tym kątem spojrzeć krytycznie na dwie niedawno obchodzone rocznice – powstania „Solidarności” i zjednoczenia Niemiec.
Rytuały upamiętniania rocznic rzadko są inspirujące
dla młodych ludzi. Pewność siebie starszych aktywistów
zwykle ich odstrasza i zabija ciekawość.
Pewną szansą jest natomiast zdolność wydobycia
z historycznego kontekstu przekazu, który pomoże
zrozumieć to, co się dzieje aktualnie.
Lub ułatwi, jak to niedawno w dzienniku „Der Tagesspiegel” wyraził Robert Ide, „opowiedzieć Nowe, wychodząc
od przeszłości”. Przykłady omówione w tym artykule
dowodzą, że jest to możliwe. Nie ma dzisiaj dobrej koniunktury dla profesjonalnych objaśniaczy świata. Nie
dlatego, żeby nie mieli nam nic interesującego do powiedzenia, lecz z powodu eksploatowania tradycyjnych linii
podziału, których młodzi po prostu nie rozumieją. Nie
pojmują, dlaczego każda polsko-niemiecka debata musi
nieuchronnie prowadzić do dylematu: rozliczenie albo
pojednanie, wyczuwają w niej element psychologicznej
kontynuacji wojny. No i widzą, jak wielu polityków nie
może się oprzeć pokusie, by to instrumentalizować.
Młodzi nie są zafascynowani polską narracją doganiania, nie podzielają tej nieopisanej radości, jaką odczuwają starsi, kiedy uda im się zrobić jeszcze jeden maleńki krok skracający ich dystans do Zachodu. Młodsze
pokolenia w Polsce nie chcą już gonić Zachodu, lecz
uczestniczyć w uczciwej z nim konkurencji. Co powinno być możliwe w Unii Europejskiej, która dziś dla
wszystkich staje się naturalną wspólnotą doświadczeń.
Polacy coraz wyraźniej oceniają Unię przez pryzmat zapewnienia warunków takiej uczciwej konkurencji.
Antyeuropejskie kampanie elit politycznych
przyniosą w dłuższej perspektywie raczej skutki
odwrotne od zamierzonych.
I nie ułatwią, lecz utrudnią rozwiązywanie rzeczywistych konfliktów interesów i nieporozumień, które przecież zawsze będą występować.
Z pewnością złożona i pogmatwana przeszłość europejska jest nadal widziana i opowiadana głównie z zachodniej perspektywy. Stąd też koncepcje europeizacji
noszą bardzo wyraźne piętno Zachodu. Ponadto nie
wszystkie kryteria europejskiej tożsamości zbiorowej,
często formułowane w kontekście historii niemieckiej,
dają się przełożyć na realia Polski czy innych krajów
tej części Europy. Są to aspekty, które powinny znaleźć
miejsce i zasłużyć na szczególną uwagę w nowym polsko-niemieckim imaginarium.
Przed kilkoma laty zorganizowano w Berlinie wielką
wystawę „Obok“ („Tür an Tür“), poświęconą polsko-nie57

sche Länder übertragen. All diese Elemente sollten im
neuen deutsch-polnischen Imaginationsraum reflektiert
werden. Vor einigen Jahren fand in Berlin eine große
Ausstellung über die deutsch-polnische Nachbarschaft,
„Tür an Tür”, statt. Die Zuschauer konnten dort eine Installation von Stanisław Dróżdż, „Między” („Zwischen”),
besuchen, die in Polen geradezu Kult-Charakter genießt
und eine Metapher für die vielfältig und offen zu gestaltenden
Beziehungen von Menschen und Völkern ist. Die Zuschauer mussten dort die scheinbar zufällig auf alle Flächen geschriebenen Buchstaben des Wortes zusammensetzen, um die im Titel verankerte Botschaft abzulesen.
Während einer privaten Führung für Bundeskanzlerin
Angela Merkel diskutierten wir über die Notwendigkeit,
den Raum „zwischen uns“ endlich selbständig zu gestalten, statt immer wieder vor der historischen Kulisse zu
verharren. Vielleicht ist es an der Zeit, dass die sich in
Aufbruchsstimmung befindliche polnische Jugend, zusammen mit der deutschen, die Kraft findet, selber die
Buchstaben des Wortes „zwischen” zu ordnen. Sie alle
richten heute ihre Aufmerksamkeit auf die Verbesserung der Luftqualität, die Probleme des Arbeitsmarktes,
soziale Ungleichheiten, den Schutz von Minderheiten
oder die neue Rolle der digitalen Giganten.
In der gerade einsetzenden Phase der mentalen
Revolution werden junge Polen auf ihre eigene Weise
entdecken, dass die Menschen selbst Geschichte
machen können.
Und werden selber Bindegewebsproduzenten hervorbringen. Erst dann können sie vielleicht wirklich auf die
Landsleute und ihre damalige Freude am Entdecken der
Nachbarn neugierig werden.
Der Text gibt die die persönlichen Ansichten des Autors wieder.
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mieckiemu sąsiedztwu. Zwiedzający mieli tam okazję
wejść do kultowej wtedy w Polsce instalacji Stanisława
Dróżdża pt. „Między”, która stanowiła metaforę relacji
ludzi i narodów, relacji zasadniczo niegotowych, różnorodnych i czekających na ułożenie. Zwiedzający musieli
sami poskładać pozornie przypadkowo rozrzucone na
wszystkich powierzchniach litery, aby odczytać zawarte
w tytule przesłanie. Podczas prywatnego zwiedzania z
kanclerz Angelą Merkel dyskutowaliśmy o konieczności samodzielnego, wreszcie, wypełnienia tej przestrzeni
„między nami”, zamiast nadal zastygać w historycznych
dekoracjach.
Chyba nadszedł czas, aby młodzi Polacy wspólnie z
ich niemieckimi rówieśnikami znaleźli siły, aby po swojemu ułożyć litery słowa „między”. Wszyscy oni interesują się dzisiaj poprawą jakości powietrza, kwestiami
rynku pracy, nierównościami społecznymi, prawami
mniejszości czy nową rolą gigantów cyfrowych.
W trakcie mentalnej rewolucji, której symptomów
trudno już dziś nie dostrzegać, młodzi Polacy sami
odkryją, że to ludzie tworzą historię.
I sami sobie znajdą producentów tkanki łącznej. Może
dopiero wtedy zaciekawią ich rodacy, którzy kiedyś próbowali lepiej poznać sąsiadów.
Artykuł wyraża osobiste poglądy autora.
Von links: Botschafter Marek Prawda,
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Prof. Joachim Sauer
vor der Installation „Zwischen“ von Stanisław Dróżdż
im Rahmen der Ausstellung „Tür an Tür“, 2012
Od lewej: ambasador Marek Prawda,
kanclerz Angela Merkel i prof. Joachim Sauer
na tle instalacji Stanisława Dróżdża „Między”
w ramach wystawy „Obok”, 2012
(Foto: PAP/DPA)
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Władysław Bartoszewski – eine
moralische Instanz. Gedenkschrift
für den Versöhner und Brückenbauer
zwischen Polen und Deutschland

Władysław Bartoszewski – instancja
moralna. Ku pamięci człowieka
pojednania i budowniczego mostów
pomiędzy Polakami i Niemcami

W

W

ładysław Bartoszewski ist ein Brückenbauer und
Versöhner zwischen Polen und Deutschland,
aber ist er nicht noch mehr für uns Alle, gleich einer
moralischen Instanz für mehr Aufrichtigkeit und Integrität? Wenn ich seine Biographie lese, erzählt sie die
schwierige Geschichte des 20. Jahrhunderts mit „Happy End“. Sie personifiziert auch die deutsch-polnischen
Beziehungen und deren Entwicklung vom historischen
Tiefpunkt des Überfalls des Dritten Reichs auf Polen bis
zur Versöhnung und gemeinsamen Teilhabe am Vereinten Europa. Minister Władysław Bartoszewski litt
sowohl unter der deutschen nationalsozialistischen Okkupation, als auch unter dem kommunistischen Regime
in der von der Sowjetunion dominierten polnischen
Volksrepublik. Er war Häftling des Konzentrationslagers
Auschwitz (Oświęcim) und nach dem II. Weltkrieg im
Gefängnis als politischer Häftling während der StalinHerrschaft. Nach 1956 weiterverfolgt und vom kommunistischen Sicherheitsdienst beschattet, wurde er während des von Jaruzelski ausgerufenen Kriegsrechts 1981
erneut inhaftiert.
Viele Menschen würde dieses Schicksal in die Opferrolle treiben, bzw. große Ressentiments wecken
oder auch im Rachedurst erstarren lassen. Nicht so
Władysław Bartoszewski!
Er leistete zuerst aktiven Widerstand, und nachdem der
Sieg über die Diktaturen erreicht war, rief er nach Versöhnung und verarbeitete das Geschehene intellektuell.
Er war zugleich ein tapferer und kluger Widerstandskämpfer. Unter der deutschen Okkupation engagierte
er sich in zahlreichen Widerstandsbewegungen, in der
polnischen Landesarmee Armia Krajowa (AK) und im
Warschauer Aufstand von 1944. Er half jüdischen Mitbürgern bei der Organisation „Żegota“ und verfasste
Artikel für sie. Sofort nach 1945 war er wieder aktiv,
um dem Aufbau des Kommunismus in Polen entgegen
zu wirken. Er beteiligte sich auch nach der Freilassung
aus dem Gefängnis 1956 durchgehend an der oppositionellen Tätigkeit bis zur aktiven Mitgliedschaft an Lech
Wałęsas „Solidarność“.
Weder gegen die Deutschen nach 1945, noch gegen
ehemalige Mitglieder der kommunistischen Partei nach
1989 ließ er sich von blindem Hass leiten. Stattdessen

ładysław Bartoszewski jest budowniczym mostów i człowiekiem pojednania pomiędzy Polakami i Niemcami, lecz czyż nie jest on dla nas wszystkich
kimś więcej, niczym instancja moralna w dążeniu do
przyzwoitości i wiarygodności? Czytając jego biografię,
mam przed oczyma opowieść o trudnej historii XX. wieku z „happy endem”. Jest ona także uosobieniem relacji
polsko-niemieckich i ich ewolucji od dziejowej otchłani napaści Trzeciej Rzeszy na Polskę, aż po pojednanie
i wspólne uczestnictwo w zjednoczonej Europie. Minister Władysław Bartoszewski doznał cierpień zarówno
pod niemiecką nazistowską okupacją, jak też ze strony
komunistycznego reżimu w sterowanej przez Związek
Radziecki Polsce Ludowej. Był więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz, a po drugiej wojnie światowej
znalazł się za kratami jako więzień polityczny w okresie
władzy stalinowskiej. Prześladowany również po 1956
roku, nieustannie śledzony przez komunistyczną służbę
bezpieczeństwa, został ponownie internowany w 1981
roku podczas wprowadzonego przez generała Jaruzelskiego stanu wojennego.
Wielu ludzi podobny los wpędziłby w rolę ofiary, rozbudziłby głębokie uprzedzenia czy też sparaliżował
żądzą zemsty. Nie Władysława Bartoszewskiego!
Początkowo brał on czynny udział w ruchu oporu, a po
osiągnięciu zwycięstwa nad dyktaturami nawoływał do
pojednania i intelektualnie przepracowywał przeżyte
doświadczenia. Był dzielnym, a zarazem mądrym żołnierzem podziemia. Pod okupacją niemiecką angażował
się w liczne formy ruchu oporu, w Armii Krajowej i w
Powstaniu Warszawskim 1944 roku. Pomagał żydowskim współobywatelom w ramach organizacji „Żegota” i
pisał dla niej konspiracyjne artykuły prasowe. Zaraz po
1945 roku podjął działalność przeciw umacnianiu komunizmu w Polsce. Także po zwolnieniu z więzienia, od
1956 roku nieprzerwanie uczestniczył w opozycji, łącznie z aktywnym członkostwem w „Solidarności” Lecha
Wałęsy.
Ani w stosunku do Niemców po 1945 roku, ani w
odniesieniu do byłych członków partii komunistycznej
po przełomie 1989 roku, nie dał się ponieść ślepej nienawiści. Przeciwnie – stał się jednym z najważniejszych
orędowników polsko-niemieckiego pojednania, co do59

wurde er zu einer der wichtigsten Stimmen für die
deutsch-polnische Aussöhnung, ganz im Sinne seines
katholischen und christlich-demokratischen Umfelds
und der Vorgabe des Briefes polnischer Bischöfe an ihre
deutschen Glaubensbrüder von 1965. Dieses Werk setzte er auch dann fort, als tatsächlicher Fortschritt möglich wurde, als der „eiserne Vorhang“ fiel, Polen Freiheit
und Demokratie errang und Deutschland wiedervereinigt wurde.
Statt, wie manche Anderen, Deutschland als Feindbild zu stilisieren und sich abzuwenden, vereinte er
den deutschen Impuls zu Reue und Wiedergutmachung mit dem polnischen Begehren, sich der westlichen Welt der Demokratie und Freiheit dauerhaft
anzuschließen.
Daraus schmiedete er eine Allianz, die Polen den Weg
für Reformen in Richtung NATO und EU ebnete. Das
trieb ihn als Außenminister sowohl 1995, aber auch im
Jahre 2000 an. In der internen politischen Debatte war er
eher Anhänger einer Kompromisslösung, wollte ehemalige Kommunisten nicht aus dem politischen Leben der
neuen Republik ausschließen. Er setzte auf den Dialog
und die Aussöhnung im eigenen Land. Doch was gab
ihm die Kraft und den Lebensmut weiter zu kämpfen,
nach den schrecklichen persönlichen Erlebnissen?
Seine Entscheidung für die beiden Aussöhnungen begründete sich aus den eigenen Erfahrungen und Leiden
in Diktaturen. Sie war geprägt vom tiefen intellektuellen Verständnis der Geschehnisse, von der moralischen
Überzeugung, dass nur die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit eines Menschen, diesen motivieren und befähigen
kann, für die eigenen Überzeugungen zu kämpfen. Als
er sich in späteren Jahren mit Deutschen traf oder sich
an deutsche Zuhörer richtete, hat er nichts schöngeredet. Er hat uns das Bild des unglaublichen Ausmaßes
der Gräueltaten, die unsere Väter, Großväter und mittlerweile Urgroßväter in seinem Land verübt haben, mit
aller Deutlichkeit vor Augen geführt. Als Mahnung, als
ein Zeichen der Wahrheit, als Gerechtigkeit für die Opfer!
Aber es war ihm bewusst, woher das Böse kam.
Es war ihm bewusst, dass die Verbrechen von Deutschen
begangen wurden, nicht, weil es Deutsche waren, sondern weil so viele von den Deutschen der Ideologie des
Nationalsozialismus verfallen waren, so dass der ganze
deutsche Staat und all sein Potenzial zu verbrecherischen Zwecken eingesetzt werden konnte. Durch diese
Unterscheidung konnte er Hoffnung schöpfen, dass ein
Deutschland frei von dieser Ideologie, ein demokratisches und freiheitliches Deutschland, Freund und Partner sein konnte. Ganz ähnlich sein Verhalten gegenüber
ehemaligen Kommunisten: Seine Bereitschaft zum Dialog und zum gemeinsamen Aufbau einer neuen demokratischen Republik in Polen bedeutete keineswegs, dass
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skonale odpowiadało duchowi przyświecającemu jego
katolickiemu, chrześcijańsko-demokratycznemu środowisku i było zgodne z przesłaniem niesionym przez list
polskich biskupów do niemieckich braci w wierze z 1965
roku. Dzieło to kontynuował także wtedy, gdy możliwe
stało się osiągnięcie faktycznych postępów – „żelazna
kurtyna” upadła, Polska odzyskała wolność i demokrację, a Niemcy zostały zjednoczone.
Zamiast, jak niektórzy, pielęgnować obraz wrogich
Niemiec i odwracać się plecami, potrafił połączyć
niemiecką potrzebę skruchy i zadośćuczynienia z
polskim dążeniem do trwałej integracji z zachodnim
światem wolności i demokracji.
Na tych podstawach wykuł koalicję, która otworzyła
Polsce drogę do zmian prowadzących ku członkostwu
w NATO i UE. Stanowiło to siłę napędową jego działania jako minister spraw zagranicznych w roku 1995 i
w 2000. W wewnętrznej debacie politycznej był raczej
zwolennikiem rozwiązań kompromisowych, nie chciał
wykluczać byłych komunistów z życia politycznego nowej Rzeczypospolitej. Stawiał na dialog i pojednanie we
własnym kraju. Co właściwie – po strasznych doświadczeniach osobistych – dawało mu siłę i odwagę do walki?
Decyzja o zaangażowaniu w obydwa procesy pojednania wynikała z własnych doświadczeń i cierpień przez
lata dyktatur. Cechowało ją głębokie intelektualne zrozumienie wydarzeń oraz moralne przekonanie, że tylko
uczciwość i szczerość mogą motywować i czynić zdolnym do walki o własne przekonania. Spotykając się w
późniejszych latach z Niemcami czy też zwracając się do
niemieckich słuchaczy, niczego nie upiększał. Roztaczał
przed naszymi oczami w całej brutalnej wyrazistości
obraz niesłychanego rozmiaru zbrodni popełnionych
w jego kraju przez naszych ojców, dziadków, a teraz już
i pradziadków. Ku przestrodze, na znak prawdy, jako
sprawiedliwość dla ofiar!
Wiedział jednak doskonale, skąd wzięło się zło.
Był świadomy, że owe zbrodnie popełnione zostały przez
Niemców nie dlatego, że byli Niemcami, lecz dlatego, że
tak wielu Niemców uległo ideologii nazistowskiej, a w
efekcie całe niemieckie państwo wraz ze swym całym
potencjałem zostało wykorzystane do realizacji zbrodniczych celów. Dzięki tej właśnie zdolności rozróżniania
potrafił mieć nadzieję, że Niemcy wolne od nazizmu,
Niemcy demokratyczne i wolne, mogą stać się przyjacielem i partnerem. Podobna była jego postawa wobec
byłych komunistów: gotowość do dialogu i wspólnego
budowania nowej, demokratycznej Polski nie oznaczała
bynajmniej, że zapominał czy milczał o zbrodniach komunizmu.
Blisko współpracowałam z Władysławem Bartoszewskim. Byliśmy koordynatorami polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej w latach
2009 – 2013 (de facto obejmował on tę funkcję w latach

Gemeinsame Pressekonferenz am 14. Januar 2010 in Warschau
Wspólna konferencja prasowa 14 stycznia 2010 r. w Warszawie
(Foto: Grzegorz Rogiński)

er die Verbrechen des Kommunismus vergaß oder verschwieg.
Ich habe mit Władysław Bartoszewski eng zusammengearbeitet. Wir waren Koordinatoren für die
deutsch-polnische zivilgesellschaftliche und grenzüberschreitende Zusammenarbeit von 2009 bis 2013 (er
übernahm diese Funktion de facto 2007–2015 als der
„Bevollmächtigte des Vorsitzenden des Ministerrates
für den internationalen Dialog“). An dem Tag, als mich
Bundesaußenminister Guido Westerwelle als Nachfolgerin der von mir sehr geschätzten Gesine Schwan bestätigte, drang die Nachricht schnell an die Ohren des
Ministers, der sich gerade in der polnischen Botschaft
in Berlin im Gespräch mit Botschafter Marek Prawda
aufhielt. Er beschloss spontan und so entschlossen wie
wir ihn kennen, sofort ins Auswärtige Amt am Werderschen Markt zu fahren. Davor bat er den Botschafter
anzufragen, ob ich ihn denn so kurzfristig empfangen
würde. Ich wusste nicht, dass er in Berlin war und freute
mich über seine spontane Idee. Ich erinnere mich an ein
sehr heiteres und lockeres Gespräch. Es wurden bereits
neue Ideen geboren, wie die eines Beamtenaustausches
der beiden Außenministerien auf höchster Ebene, wie er
mit den französischen Partnern längst stattfand. Ich entschloss mich dann ebenso spontan, Minister Bartoszewski beim Abschied zum Hauptausgang zu begleiten. Das
hatte er wohl nicht erwartet und hakte sich charmant
bei mir ein. Wir gingen also vertraulich eingehakt über
den Protokollhof des Auswärtigen Amtes zum Ausgang.

2007 – 2015 oficjalnie jako „pełnomocnik prezesa Rady
Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego”). W
dniu, kiedy minister spraw zagranicznych Guido Westerwelle potwierdził moją nominację na następczynię
bardzo przeze mnie cenionej Gesine Schwan, wiadomość ta szybko dotarła do ministra Bartoszewskiego,
który akurat przebywał w polskiej Ambasadzie w Berlinie na rozmowach z ambasadorem Markiem Prawdą.
Spontanicznie i z typowym zdecydowaniem postanowił
natychmiast przyjechać do Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Werderscher Markt. Przedtem poprosił
ambasadora o upewnienie się, czy mogłabym go przyjąć
bez ustalonego z wyprzedzeniem terminu. Nie wiedziałam, że był w Berlinie i ucieszyłam się z jego spontanicznej propozycji. Pamiętam naszą bardzo pogodną i luźną
rozmowę. W jej trakcie narodziło się kilka nowych idei,
jak np. pomysł wymiany najwyższych rangą urzędników
pomiędzy Ministerstwami Spraw Zagranicznych, jaka
była już od dawna praktykowana z francuskimi partnerami. Równie spontanicznie postanowiłam na pożegnanie odprowadzić ministra Bartoszewskiego do samego
wejścia głównego. Najwyraźniej nie spodziewał się tego
i szarmancko wziął mnie pod rękę. Trzymając się tak oto
pod ręce, w zaufaniu, pomaszerowaliśmy przez Podwórze Protokolarne Ministerstwa Spraw Zagranicznych do
wyjścia.
Równie niekonwencjonalnie i serdecznie jak nasze
pierwsze spotkanie, przebiegały także kolejne kontakty w następnych latach.
Przy okazji: pół roku później wymiana urzędników wyższego szczebla pomiędzy naszymi Ministerstwami stała
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Von links: Cornelia Pieper, Botschafter Michael Gerdts, stellv.
Außenministerin Grażyna Bernatowicz und Władysław
Bartoszewski am 14. Januar 2010 in Warschau
Od lewej: Cornelia Pieper, ambasador Niemiec Michael Gerdts,
wiceminister Grażyna Bernatowicz i Władysław Bartoszewski,
14 stycznia 2010 r. w Warszawie
(Foto: Grzegorz Rogiński)

So unkonventionell und herzlich unsere Begegnung
begann, so setzte sie sich auch in den nächsten
Jahren fort.
Übrigens wurde tatsächlich ein halbes Jahr später der
Austausch von Beamten im höheren Dienst zwischen
unseren Außenministerien verwirklicht. So arbeitete
Wojciech Pomianowski, der frühere Gesandte der polnischen Botschaft, drei Jahre im Auswärtigen Amt. Er
beschrieb Minister Bartoszewski und mich als unkonventionelle Koordinatoren für unkonventionelle, soll
heißen besonders enge, freundschaftliche Beziehungen.
Der Moment der ersten Begegnung im Auswärtigen
Amt mit Minister Bartoszewski ist mir lebhaft in Erinnerung geblieben, ebenso mein Antrittsbesuch in Warschau am Sitz der polnischen Regierung.
Im Januar 2010 reiste ich zu ersten Gesprächen und
zur gemeinsamen Pressekonferenz nach Warschau. Minister Bartoszewski fragte mich, was wir beide uns vornehmen und anders machen wollen im deutsch-polnischen Verhältnis. Ich antwortete ihm, wir sollten uns im
Interesse der jungen Generation auf deren Zukunft in
Europa konzentrieren. Er nickte und stimmte zu. Wir
gingen gemeinsam in die Pressekonferenz und er erklärte den Journalisten mit dem ihm eigenen Humor: „Wir,
‚Pani Pieper i ja‘ haben beschlossen, nicht wie die Historiker nur in die Vergangenheit zu blicken (dabei war
er ja selbst Berufshistoriker!), sondern uns mehr um die
Zukunft unserer beiden Länder, vor allem der jungen
Generation im Vereinten Europa zu kümmern!“
Diese beiden Anekdoten zu Beginn sollen noch einmal verdeutlichen, wie offen und herzlich Władysław
Bartoszewski uns Deutschen gegenüber trotz der Vergangenheit war. Durch sein freundliches und humorvolles Wesen hat er seinem Gegenüber sofort signalisiert,
wie wichtig ihm ein gutes, freundschaftliches Verhältnis
der Polen mit den Deutschen ist. Ich kann mich aber
auch gut an seine Beharrlichkeit und an seine stets mahnenden Worte erinnern.
„Es lohnt sich anständig zu sein …!“,
mahnte Bartoszewski immer wieder.
Nicht nur mit seinen Worten, sondern auch mit seinen
Taten ist er ein Vorbild für die heutige und nachfolgende Generation. Mehr noch, er ist auch nach seinem Tod
eine moralische Instanz, wie wir sie kaum noch im öffentlichen Leben finden.
Am 5. Juli 2020 wurde das Bartoszewski-Denkmal
am Hauptbahnhof in Zoppot enthüllt. Die Idee dazu
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się faktem. W niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych przez trzy lata pracował Jerzy Pomianowski,
wcześniej radca minister pełnomocny polskiej Ambasady. Ministra Bartoszewskiego i mnie opisał jako niekonwencjonalnych koordynatorów od niekonwencjonalnych – czytaj szczególnie bliskich i serdecznych – relacji.
Moment pierwszego spotkania z ministrem Bartoszewskim w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie
pozostaje w mojej żywej pamięci, podobnie jak wizyta
zapoznawcza w siedzibie polskiego rządu w Warszawie.
W styczniu 2010 roku pojechałam do Warszawy na
pierwsze rozmowy i na wspólną konferencję prasową.
Minister Bartoszewski spytał, co wspólnie chcielibyśmy
zmienić w relacjach polsko-niemieckich. Odparłam, że
w interesie młodego pokolenia powinniśmy skupić się
na przyszłości młodzieży w Europie. Zgodził się ze mną
skinieniem głowy. Udaliśmy się razem na konferencję prasową, gdzie z wrodzonym humorem oświadczył
dziennikarzom: „Pani Pieper i ja zdecydowaliśmy, że zamiast jak historycy zajmować się wyłącznie przeszłością”
(a przecież sam był zawodowym historykiem!), „będziemy troszczyć się o przyszłość naszych krajów, szczególnie młodego pokolenia w zjednoczonej Europie!”
Te dwie przytoczone na początek anegdoty raz jeszcze
ukazują, jak otwarty i serdeczny, pomimo doświadczonej przeszłości, był Władysław Bartoszewski wobec nas,
Niemców. Swą przyjazną i pełną humoru naturą natychmiast sygnalizował rozmówcy, jak wielką wagę przywiązywał do dobrych, przyjacielskich relacji Polaków z
Niemcami. Pamiętam jednak równie dobrze jego upór i
słowa nieustannej przestrogi.
„Warto być przyzwoitym!”,
powtarzał Władysław Bartoszewski.
Jego słowa i czyny są nadal przykładem dla dzisiejszych i
przyszłych pokoleń. Powiem więcej – również pośmiertnie pozostaje moralnym autorytetem, jaki trudno dziś
znaleźć w życiu publicznym.
W dniu 5 lipca 2020 roku przed dworcem głównym
w Sopocie odsłonięty został pomnik Władysława Bartoszewskiego. Idea ta powstała we współpracy obywa-

Die Enthüllung des Denkmals von W. Bartoszewski am
5. Juli 2020 in Sopot. Von rechts: Aleksandra Dulkiewicz, Bogdan
Borusewicz, Władysław Teofil Bartoszewski, Cornelia Pieper,
Jacek Karnowski, Tomasz Grodzki, Aleksander Kwaśniewski,
Bronisław Komorowski u. a.

Odsłonięcie pomnika W. Bartoszewskiego w Sopocie
5 lipca 2020 r. Od prawej: Aleksandra Dulkiewicz,
Bogdan Borusewicz, Władysław Teofil Bartoszewski,
Cornelia Pieper, Jacek Karnowski, Tomasz Grodzki, Aleksander
Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i in.
(Foto: Anita Baranowska-Koch)

hatten die Stadt Zoppot gemeinsam mit einer Bürgerinitiative „Warto być przyzwoitym“ („Es lohnt sich anständig zu sein“). Seine politischen Weggefährten waren
angereist, auch die früheren Präsidenten Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski, der Präsident des
Europäischen Rates Donald Tusk, der Senatspräsident
Tomasz Grodzki, der Vizepräsident des Senats Bogdan
Borusewicz, die Vizepräsidentin des Sejms Małgorzata
Kidawa-Błońska, die Stadtpräsidenten von Zoppot und
Danzig, Jacek Karnowski und Aleksandra Dulkiewicz,
und der Ombudsmann Adam Bodnar, aber auch sein
Sohn Władysław Teofil Bartoszewski, selbst Sejmabgeordneter, erinnerte in bewegenden Worten an das Lebenswerk und die politischen Ziele seines Vaters. Aber
das Beeindruckende an dem Tag war, dass Tausende
Bürgerinnen und Bürger spontan zur Enthüllung des
Denkmals kamen und sich damit zu ihrem Vorbild
Władysław Bartoszewski bekannten. Seine Ideale leben
in der Zivilgesellschaft weiter. Sie geben ihnen Kraft,
für die Überzeugungen und Werte zu kämpfen, für die
Władysław Bartoszewski stand und die die Grundlage
unserer freiheitlichen, toleranten Gesellschaft sind: Demokratie und Rechtsstaat.
Der frühere Bundesaußenminister und Architekt der
Deutschen Einheit, Hans-Dietrich Genscher, der das
Studium der Rechtswissenschaften in Halle und Leipzig
abschloss und 1952 aus einer Diktatur, der DDR, flüchtete, hatte mir einmal von seiner damaligen Begegnung
mit der DDR-Justizministerin Hilde Benjamin erzählt,
unter seinen Kommilitonen auch „Rote Hilde“ genannt.

telskiego stowarzyszenia „Warto być przyzwoitym” z
miastem Sopot. Na uroczystość przybyli współpracownicy Bartoszewskiego ze świata polityki, wśród nich byli
prezydenci Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski, przewodniczący Rady Europejskiej Donald
Tusk, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Sejmu
Małgorzata Kidawa-Błońska, prezydenci Sopotu oraz
Gdańska Jacek Karnowski i Aleksandra Dulkiewicz,
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Syn, Władysław Teofil Bartoszewski, poseł na Sejm, w poruszających słowach wspomniał dokonania i polityczne cele
działalności swego ojca. Największe wrażenie tego dnia
zrobiły jednak tysiące obywatelek i obywateli przybyłych
spontanicznie na uroczystość odsłonięcia pomnika i dających tym samym wyraz swemu przywiązaniu do idei
Władysława Bartoszewskiego. W społeczeństwie obywatelskim nadal żywe są jego ideały. Dają ludziom siłę
w walce o przekonania i wartości, których symbolem
był Władysław Bartoszewski, i które stanowią podstawę
naszego wolnego, tolerancyjnego społeczeństwa: demokracja i praworządność.
Były niemiecki minister spraw zagranicznych i architekt jedności Niemiec, Hans-Dietrich Genscher, absolwent studiów prawniczych na Uniwersytetach w Halle i
Lipsku, który w 1952 roku uciekł spod rządów dyktatury w ówczesnej NRD, opowiedział mi kiedyś o spotkaniu w latach studenckich z ministrem sprawiedliwości
NRD, Hildą Benjamin, wśród jego kolegów i koleżanek
nazywaną „czerwoną Hildą”. Benjamin wyraźnie dała
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Benjamin gab dem jungen Studenten Genscher deutlich
zu verstehen, dass er mit seinen liberalen Ansichten vom
Rechtsstaat keine Zukunft in der DDR habe, sondern
eher politische Gefängnisse von innen kennenlernen
würde. Das prägte diese Generation von Genscher und
Bartoszewski, die beide den Krieg mit all seinen Grausamkeiten kennengelernt und erlebt hatten, aber auch
zwei Diktaturen, in denen Freiheit und Menschenwürde
nichts galten. Hans-Dietrich Genscher hat sein klares
Bekenntnis in einem Interview mit seinen Worten zum
Völkerrecht in den 90er Jahren auf den Punkt gebracht:
„Nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärkung des Rechts schützt die Interessen aller Staaten
am besten.“
Für den Rechtsstaat gehen wieder Hunderttausende
Bürgerinnen und Bürger in Polen auf die Straße.
Ich halte es heute mehr denn je für wichtig, die Erfahrungen der Nachkriegsgeneration zu bewahren, um
deren Überzeugungen und Ideen der jungen Generation
zugänglich zu machen. Deshalb sind das Bartoszewski-Symposium und die Ausstellungen zu seinem Lebenswerk ein außergewöhnlich wichtiger Beitrag. Der
Besuch der Bartoszewski-Ausstellung sollte zur Pflichtveranstaltung für Schulklassen werden! Die Erziehung
und Bildung der jungen Generation zur aktiven Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen Leben war
Bartoszewski eine Herzensangelegenheit! Seine integre
Persönlichkeit kann ihnen auch für die Zukunft Kompass sein und Orientierung geben!
Populisten und Radikale versuchen zunehmend in
Europa diese Lücken zu beherrschen. Das dürfen wir
nicht zulassen!
Bartoszewskis innigster Wunsch war es, dass die Deutschen für den II. Weltkrieg und den Holocaust mit der
Gründung einer Stiftung Auschwitz-Birkenau Verantwortung übernehmen. So geschah es auch! Deutschland
und die Landesregierungen haben zwischen 2011 und
2015 mit 60 Mio. Euro die Hälfte des 2009 für notwendig erachteten Stiftungskapitals geleistet. Der Bedarf
wird derzeit auf 176 Mio. Euro beziffert, so dass Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch im letzten
Jahr eine erneute Beteiligung in Höhe von 60 Mio. Euro
für 2020 und 2021 zugesagt hat. Es hätte Bartoszewski
sicher gefreut, zu sehen, dass wir Deutschen auch heute
nach seinem Tode uns unserer Verantwortung für eine
gemeinsame friedliche Zukunft in Europa bewusst sind.
Aber er würde uns auch mahnen, mit der finanziellen
Ausstattung und Institutionalisierung der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz bzw. Kreisau
Zeichen zu setzen. Nur so haben zunehmend mehr junge Menschen die Möglichkeit, sich zu treffen, miteinander zu reden und hoffentlich die richtigen Lehren aus
der Geschichte des 20. Jahrhunderts zu ziehen.
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młodemu studentowi Genscherowi do zrozumienia, że
z jego liberalnymi poglądami na temat państwa prawa,
zamiast szansy na przyszłą karierę w Niemieckiej Republice Demokratycznej powinien raczej spodziewać
się możliwości bliższego poznania od wewnątrz więzień politycznych. Wpłynęło to na pokolenie Genschera
czy Bartoszewskiego. Obydwaj doświadczyli i przeżyli
wojnę w całym jej okrutnym wymiarze, ale także dwie
dyktatury, za nic mające wolność i prawa człowieka.
Hans-Dietrich Genscher jasno skwitował swój pogląd
na prawo międzynarodowe w wywiadzie udzielonym w
latach 90-tych:
„Nie prawo siły, lecz siła prawa najlepiej chroni interesy wszystkich państw.”
Setki tysięcy Polek i Polaków znowu wychodzą na ulicę
w obronie praworządności.
Zachowanie pamięci o doświadczeniach pokolenia
lat powojennych, przekazanie ich wartości i idei młodemu pokoleniu, uważam dziś za zadanie ważniejsze niż
kiedykolwiek. Właśnie dlatego sympozjum poświęcone
Bartoszewskiemu czy wystawy na temat jego dokonań
są tak niezmiernie ważną pracą. Zwiedzanie wystawy
o Władysławie Bartoszewskim powinno stać się obowiązkowym punktem programu nauczania w szkołach!
Wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia do
aktywnego udziału w życiu politycznym i społecznym
szczególnie leżało Bartoszewskiemu na sercu! Jego postać może być dla młodzieży swoistym kompasem i
punktem odniesienia w przyszłości!
Populiści i radykałowie w Europie coraz silniej usiłują
opanować te luki. Nie wolno nam do tego dopuścić!
Głębokim życzeniem Bartoszewskiego było przejęcie przez Niemców odpowiedzialności za drugą wojnę
światową i Holokaust poprzez udział w założeniu Fundacji Auschwitz-Birkenau. Tak też się stało! Państwo
niemieckie i rządy poszczególnych landów przekazały
w latach 2011 – 2015 około 60 milionów Euro, połowę
przewidzianego w 2009 roku kapitału Fundacji. Obecnie
potrzeby obliczane są na 176 milionów Euro, co sprawiło, że kanclerz Angela Merkel podczas zeszłorocznej
wizyty zapowiedziała kolejną wpłatę w wysokości 60 milionów Euro w latach 2020 i 2021. Z pewnością Bartoszewski cieszyłby się, widząc, że nawet po jego odejściu
my, Niemcy, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za wspólną, pokojową przyszłość Europy. Zachęcałby
nas także do finansowego wkładu i udziału instytucjonalnego w działaniach Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu bądź w Krzyżowej. Tylko
tą drogą coraz więcej młodych ludzi zyska możliwość
wzajemnego spotkania, rozmowy i – mam nadzieję –
wyciągnięcia właściwych wniosków z historii XX wieku.
Opublikowany niedawno czwarty tom polsko-niemieckiego podręcznika Historia XX wieku jest nie tylko kamieniem milowym na drodze polsko-niemieckich

Der jüngst erschienene 4. Band des Deutsch-Polnischen Geschichtslehrbuches Geschichte des 20. Jhdts.
ist nicht nur ein Meilenstein in der Deutsch-Polnischen
Aufarbeitung und Versöhnungsgeschichte. Es ist die
Chance, dass sich Schülerinnen und Schüler, aber auch
Lehrerinnen und Lehrer unserer Länder mit der Sichtweise beider Völker auseinandersetzen und sich besser
verstehen lernen. Diese Form der Empathie zeichnete
Bartoszewski in besonderer Weise aus. Er selbst lernte
und unterrichtete Deutsch bereits im Konzentrationslager als die Sprache des „Feindes“, weil er wissen wollte,
was in den Köpfen der Nationalsozialisten vorging, wie
er es beschrieb. Aber vor allem wollte er dadurch das
Leben mitgefangener Häftlinge retten, damit sie die Befehle ihrer Peiniger verstehen und befolgen.
Es ist schwer nachvollziehbar, wie er nach dem Krieg
die deutsche Sprache lieben gelernt hat. Fast jeder seiner
Wegbegleiter erinnert sich daran, dass er ungern seinen
fließenden deutschen Redebeitrag unterbrechen ließ. Er
selbst stellte rückbetrachtend fest: “Wenn mir jemand
vor 60 Jahren, als ich geduckt auf dem Appellplatz des
KZ Auschwitz stand, gesagt hätte, dass ich Deutsche,
Bürger eines demokratischen und befreundeten Landes,
als Freunde haben werde, hätte ich ihn für verrückt erklärt.“ Władysław Bartoszewski hat unendlich viel dazu
beigetragen, dass Deutsche und Polen sich heute als
Freunde sehen.
Gerade jetzt im 30. Jahr der Deutschen Einheit sollten wir uns bewusstmachen, wie sehr unsere Freiheit
in Einheit mit der des polnischen Volkes verbunden
ist.
Wir begehen in diesem Jahr auch das 40. Gründungsjubiläum der „Solidarność”. Als unabhängige Gewerkschaft von Lech Wałęsa gegründet, wurde sie schnell zur
Europäischen Freiheitsbewegung. Dem Mut und der
Zivilcourage der Polen haben wir auch die eigene Kraft
für die Umwälzungen 1989 in der DDR zu verdanken.
Das sollten wir niemals aus den Augen verlieren. Wer in
Danzig lebt, weiß, dass der Geist Europas hier zu Hause
ist, hier, wo die Geburtsstunde der Europäischen Freiheitsbewegung „Solidarność” war!
2013 stellte Genscher bei einem Symposium der Stiftung Hardenberg die Frage: “Wie also wird die Welt von
morgen aussehen? Mittlere und kleine Staaten haben
nur dann eine Chance, wenn sie sich wie die Europäische Union vereinigen. Da sind wir ein Modellfall …
Wir bieten ein freiheitliches Modell an, ein Modell, das
zeigt, dass Menschen aus der Geschichte lernen können.“
Handeln wir danach und lernen wir aus der Geschichte! Bewahren wir uns die Zuversicht, dass nur ein
vereintes friedliches Europa, die Stürme der Zeit und die
neuen globalen Herausforderungen bestehen kann.
Oder um humorvoll mit Prof. Bartoszewski abzuschließen: „Życie jest trudne, lecz nie nudne …“ (Das
Leben ist schwierig, aber nie langweilig).

rozliczeń i historii pojednania. Jest również szansą dla
uczennic i uczniów, ale także dla nauczycielek i nauczycieli na bliższe poznanie perspektywy obydwu narodów
i na lepsze wzajemne zrozumienie. Podobna zdolność
do empatii w szczególny sposób wyróżniała Władysława Bartoszewskiego. Język niemiecki – mowę „wroga”
– szlifował i uczył go innych już w obozie koncentracyjnym, jak sam mawiał: chcąc wiedzieć, co działo się
w głowach nazistów. Przede wszystkim jednak próbował
ratować w ten sposób życie współwięźniów, dawał im
możliwość zrozumienia i wypełnienia rozkazów prześladowców.
Trudno wyobrazić sobie, jak zdołał po wojnie zachować zamiłowanie do języka niemieckiego. Niemal każdy
z jego przyjaciół zapamiętał, że trudno było przerwać
Bartoszewskiemu wygłaszane płynną niemczyzną monologi. On sam wspominał: „Gdyby mi ktoś 60 lat temu,
kiedy stałem skulony na placu apelowym obozu koncentracyjnego w Auschwitz, powiedział, że będę miał
kiedyś przyjaciół Niemców, obywateli demokratycznego
i zaprzyjaźnionego kraju, uznałbym go za wariata”. Władysław Bartoszewski w nieocenionej mierze przyczynił
się do tego, że dzisiaj Polacy i Niemcy widzą w sobie
przyjaciół.
Obecnie, 30 lat po zjednoczeniu Niemiec, powinniśmy szczególnie zdać sobie sprawę, jak bardzo
nasza wolność w jedności związana jest z wolnością
narodu polskiego.
W bieżącym roku obchodzimy także czterdziestolecie
założenia „Solidarności”. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy zainicjowany przez Lecha Wałęsę awansował szybko do rangi europejskiego ruchu na rzecz
wolności. Determinacji i odwadze cywilnej Polaków
zawdzięczamy także własną siłę, która doprowadziła
do zmian 1989 roku w NRD. Nigdy nie powinniśmy o
tym zapominać. Mieszkańcy Gdańska wiedzą, że to tam
żyje duch Europy – w miejscu, które zrodziło europejski
ruch na rzecz wolności „Solidarność”!
Podczas sympozjum Fundacji Hardenberg w 2013
roku Hans-Dietrich Genscher zadał pytanie: „Jak będzie
wyglądał świat jutra? Średnie i mniejsze państwa mają
szansę tylko wówczas, gdy zjednoczą się podobnie jak
Unia Europejska. Jesteśmy w tym przykładem … Oferujemy model pokojowy; dowód na to, że ludzie są zdolni
do wyciągania nauki z historii.”
Trzymajmy się tej zasady i wyciągajmy naukę z historii! Nie traćmy zaufania, że tylko zjednoczona, pokojowa Europa stawi czoła zawirowaniom czasów i nowym
globalnym wyzwaniom.
Kończąc z humorem cytatem z Bartoszewskiego: „Życie jest trudne, lecz nie nudne …“
[Tłumaczenie: M. Barcz].
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s gibt ein Bartoszewski-Denkmal und eine Bartoszewski-Ausstellung, eine Bartoszewski-Briefmarke,
eine Bartoszewski-Initiative und eine Bartoszewski-Straße. Und demnächst vielleicht eine Bartoszewski-Brücke.
Bedeutung und Verdienste dieses großen, christlich bestimmten Humanisten und Europäers sind zuverlässig,
zutreffend und angemessen historisch eingeordnet. Was
hat es jedoch bedeutet, Władysław Bartoszewski als Gegenüber zu erleben, als Vertreter einer anderen Regierung, mit ihm zusammen zu arbeiten? Wie sind wir uns
in jenen Jahren begegnet, als ich 2010 – 2014 deutscher
Botschafter in Polen war? Ich werfe einen Blick zurück
in die Praxis, in den Maschinenraum der Diplomatie sozusagen.
Um es vorwegzunehmen: Władysław Bartoszewski als wichtigsten Ansprechpartner in der polnischen
Regierung zu haben, war für mich der denkbar größte
Glücksfall – und es war zugleich ein sehr besonderes
Miteinander. Schon die Grundkonstellation war ungewöhnlich: Die Beziehungen zweier Länder werden im
Normalbetrieb von den Außenministerien unterhalten.
Ab und an ziehen die Regierungschefs oder die Präsidenten die Dinge an sich, weil besonders weitreichende
Entscheidungen zu treffen sind, weil ein Verhältnis besonders krisenhaft ist, weil die Beziehungen das symbolhafte Handeln oberster Staatsspitzen verlangen. Aber
das Alltagsgeschäft wird zwischen den Außenämtern
erledigt beziehungsweise zwischen den Botschaften und
den Außenministerien.
Ganz anders im Warschau des Jahres 2010, als ich dort
meinen Dienst antrat. Natürlich verfügt die Republik
Polen über vorzügliche Diplomaten, insbesondere auch
über Deutschlandkenner. Aber es war eine eigentümliche Resignation, die die für Deutschland zuständige Abteilung im MSZ, dem polnischen Außenministerium,
damals ausstrahlte. Der Grund war leicht herauszufinden. Um es salopp zu formulieren:
Gegen den alten Herrn im Amt des Ministerpräsidenten, gegen Władysław Bartoszewski, kam man nicht
an.
Das rührte nicht allein daher, dass er ausdrücklich Donald Tusks Mandat hatte, sich um die Beziehungen zu
Deutschland – und zu Israel – zu kümmern: Es hatte in
erster Linie mit seiner persönlichen Autorität zu tun.
Und er besaß ein untrügliches Gespür dafür, was in un66

stnieje pomnik Bartoszewskiego i poświęcona Bartoszewskiemu wystawa, znaczek pocztowy z Bartoszewskim, Inicjatywa imienia Bartoszewskiego i ulica
Bartoszewskiego. Wkrótce być może także most imienia
Bartoszewskiego. Znaczenie i zasługi tego wybitnego,
naznaczonego chrześcijańskim myśleniem humanisty i
Europejczyka są solidne, słuszne i odpowiednio wpisane
w kontekst historyczny. Jak to jednak było, doświadczyć
Władysława Bartoszewskiego twarzą w twarz, współpracować z nim jako przedstawicielem innego rządu? W
jaki sposób stykaliśmy się w owych latach 2010 – 2014,
gdy byłem niemieckim ambasadorem w Polsce? Spoglądam wstecz, na codzienną praktykę, w pewnym sensie
na warsztat dyplomacji.
Z góry zaznaczam: mieć Władysława Bartoszewskiego za najważniejszego partnera do kontaktów w polskim
rządzie było dla mnie najlepszym możliwym zrządzeniem losu – a zarazem bardzo szczególną relacją. Wyjątkowa była już sama ogólna sytuacja: zwykle stosunki
pomiędzy dwoma państwami utrzymywane są przez
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od czasu do czasu
szefowie rządów lub prezydenci przejmują pewne sprawy, czy to z powodu szczególnie dalekosiężnych decyzji,
czy z uwagi na wyjątkowo napięte relacje, czy też wtedy,
gdy stosunki te wymagają symbolicznego działania najwyższych władz państwowych. Ale sprawy bieżące załatwiane są pomiędzy Ministerstwami Spraw Zagranicznych, bądź też pomiędzy ambasadorami czy ministrami
Spraw Zagranicznych.
Inaczej było w Warszawie w roku 2010, gdy obejmowałem tam moją misję dyplomatyczną. Rzeczpospolita
Polska posiada oczywiście doskonałych dyplomatów,
wśród nich zwłaszcza znawców Niemiec. Ale odpowiedzialny za Niemcy wydział polskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych epatował wtedy pewną dziwną
rezygnacją. Powód był łatwy do ustalenia. Mówiąc potocznie:
Nikt nie mógł się równać ze starszym panem w Kancelarii Premiera, z Władysławem Bartoszewskim.
Nie wynikało to wyłącznie z faktu, że Donald Tusk wyraźnie powierzył mu zadanie dbania o relacje z Niemcami – i Izraelem; powodem był przede wszystkim jego
osobisty autorytet. Miał on też bezbłędne wyczucie tego,
co w naszych relacjach akurat było możliwe i w którą
stronę dały się pokierować.

seren Beziehungen gerade möglich war und wohin sie
gelenkt werden konnten.
Natürlich hat die deutsche Botschaft in jener Zeit viele praktische Fragen im Verkehr mit dem MSZ erledigen
und viele gute Initiativen mit diesem voranbringen können. Aber sobald es irgendwie politisch oder wirklich
wichtig wurde, so war es, als verwiese uns eine unsichtbare Hand aus dem MSZ über die Straße hinweg in die
Ujazdowski-Allee, ins Amt des Ministerpräsidenten und
an den alten Herrn dort.
Erst ganz gegen Ende meiner Zeit in Warschau, das
ich Anfang 2014 verließ, begann sich dies zu ändern.
Ein ebenso begabter wie aber eben auch machtbewusster und ehrgeiziger Außenminister, Radek Sikorski,
konnte und wollte die Beziehungen zu diesem für Polen
so wichtigen Nachbarn nicht anderen überlassen. Eine
neue Zeit zog herauf. Der Geist der Aussöhnung wurde
durch den Geist strategischer Überlegung ersetzt – es ist
stark vereinfachend und verkürzend es so zu formulieren: aber ein wenig war es so. Und heute merken wir
schmerzlich, wie uns der Geist von Ausgleich und Verständigung fehlt – und manchmal auch strategischer
Überlegung.
Władysław Bartoszewski lebte die Aussöhnung und
das Bemühen um Ausgleich mit jeder Faser seines
Herzens Er war das gelebte Beispiel dafür, dass Politik am Ende dann besonders erfolgreich sein kann,
wenn auch das Herz bei der Sache ist.
Womit wir bei der bemerkenswerten Persönlichkeit von
Władysław Bartoszewski sind, zumindest so wie ich sie
erlebt habe. Ihm fehlte alles Berechnende, er war wie
ein offenes Buch. Das machte ihn so bemerkenswert,
so authentisch und so eindrucksvoll. Und das konnte
Manches auch so schwierig machen, denn er war – in
allem – was er tat, unbedingt leidenschaftlich. So auch
in Urteilen über andere Menschen und auch in Äußerungen über diese. Es war sehr wohl zu spüren, wenn er
jemanden nicht schätzte oder für nicht satisfaktionsfähig hielt. Und manchem hätten wohl die Ohren geklungen, hätten sie sein Urteil über ihn gehört. „Er kommt ja
aus einer durchaus bekannten polnischen Familie“ sagte
er einmal über einen wichtigen Berater. „Aber bei ihm
ist die Sache leider nur in die Höhe gegangen.“ Nein,
Władysław Bartoszewski verstellte sich nicht.
Aber genau das machte den Umgang mit ihm so wertvoll und so besonders. Man wusste stets genau, woran
man war. Das soll nicht heißen, dass er unhöflich war
– im Gegenteil. Ich vermute, dass jeder, der ihn noch
erlebt hat, weiß, dass er der Ausdruck eines Kavaliers alter europäischer Schule war. „Ein reizender alter Herr,
formvollendet, der stets schneller zu gehen schien als
sein eigener Stock und der genauso schnell sprach“ hat
meine Frau ihn in Erinnerung, die ihn bei vielen Anlässen, so auch bei uns in der Residenz, erlebt hat. „Charmant und liebenswürdig – aber ich kann mir vorstellen,
dass er auch scharf werden konnte“.

Ambasada Niemiec załatwiała naturalnie w owym
czasie dużo praktycznych spraw z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych i wspólnie zrealizowano wiele dobrych
inicjatyw. Lecz gdy tylko sprawy nabierały w jakiś sposób znaczenia politycznego lub stawały się faktycznie
ważne, odnosiło się wrażenie, jakby niewidzialna ręka
wskazywała nam drogę z MSZ na drugą stronę Alei
Ujazdowskich, do Kancelarii Premiera i urzędującego w
niej starszego pana.
Dopiero pod koniec okresu mojego urzędowania w
Warszawie, którą opuściłem z początkiem 2014 roku,
zaczęło się to zmieniać. Tyleż zdolny, co ambitny i świadomy swej władzy minister Spraw Zagranicznych, Radek Sikorski, nie mógł i nie chciał pozostawić innym
relacji z tak ważnym dla Polski sąsiadem. Nadciągnęły
nowe czasy. Ducha pojednania zastąpił duch strategicznych rozważań – to bardzo upraszczające i skrótowe
sformułowanie: ale w pewnym sensie tak właśnie było.
Dzisiaj boleśnie pojmujemy, jak brakuje nam owego
ducha równowagi i porozumienia – a czasem też strategicznej rozwagi.
Władysław Bartoszewski każdym uderzeniem serca
żył pojednaniem i dążeniem do równowagi. Był
żywym przykładem tego, że polityka w ostatecznym
rozrachunku może być skuteczna jedynie wtedy, gdy
podchodzi się do niej z sercem.
Tutaj dochodzimy do godnej uwagi osobowości Władysława Bartoszewskiego, przynajmniej takiego, jakiego
osobiście doświadczyłem. Nie miał w sobie ani krzty
wyrachowania, był niczym otwarta księga. To właśnie
czyniło go tak wyjątkowym, tak autentycznym i tak imponującym. Mogło też pewne sprawy bardzo utrudnić,
gdyż był on – we wszystkim co robił – człowiekiem bezgranicznej pasji. Także w poglądach na innych ludzi i
w wygłaszanych o nich opiniach. Wyraźnie dało się odczuć, gdy kogoś nie cenił lub nie satysfakcjonowało go
czyjeś postępowanie. Niektórym pewnie zaczerwieniłyby się uszy, gdyby usłyszeli jego komentarz o sobie. „Pochodzi z wybitnej polskiej rodziny” – powiedział kiedyś
o pewnym ważnym doradcy – „ale w jego przypadku
poszło to niestety tylko we wzrost”. Nie, Władysław Bartoszewski nie udawał.
To właśnie sprawiało, że kontakty z nim były tak cenne i wyjątkowe. Wiadomo było zawsze, czego oczekiwać.
Nie chcę powiedzieć, że był nieuprzejmy – wręcz prze67

Wo es ging, versuchte Władysław Bartoszewski
Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Probleme
zu lösen. Aber wenn er nicht wollte, konnte es auch
kompliziert werden.
Eines Tages hatte ich um ein Gespräch mit ihm gebeten, um ein nicht ganz angenehmes Thema zu erörtern.
Auch dafür sind Botschafter eben da: Schwierigkeiten
anzusprechen und versuchen, sie auszuräumen. Ich
entsinne mich nicht mehr, worum es ging, doch das
tut auch nichts zur Sache. Das Gesprächsthema war,
wie üblich, vorher angemeldet worden und so wusste
Władysław Bartoszewski an jenem Tag genau, worum
es gehen würde – aber er hatte offensichtlich beschlossen, darüber einfach nicht zu reden. Nicht dass er geschwiegen hätte – das kann man sich ja gar nicht vorstellen! Nein, vielmehr begann er im besten Sinne zu
filibustern. Nach einer guten halben Stunde klugen und
interessanten Monologes – wer unterbricht schon eine
so eindrucksvolle Person der Zeitgeschichte – schaute er
auf die Uhr und meinte: „Oh, ich muss dringend aufbrechen!“ Damit war zu rechnen gewesen. Daher half auch
ein schneller Satz – „Herr Minister, ich brauche nur 5
Minuten!“ – um das eigentliche Thema anzusprechen
und eine Lösung auf den Weg zu bringen.
Dabei scheute Władysław Bartoszewski sich durchaus nicht, das Schwierige auszusprechen. Denken wir
nur an seine große Rede 1995 im Deutschen Bundestag,
als er aus Anlass des fünfzigsten Jahrestages des Endes
des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft sprach. Eine Rede, die selbst Geschichte war, voller Würde und großer Autorität. Und gerade
in jenem Moment, der des unermesslichen Leides gedachte, das Polen von deutscher Hand erlitten haben,
beklagte er auch „die Leiden von unschuldigen Deutschen, die von den Kriegsfolgen betroffen wurden und
ihre Heimat verloren haben“ und „dass zu den Tätern
auch Polen gehörten.“ Dies zu sagen, war ihm eine Frage
der Wahrhaftigkeit und es war Władysław Bartoszewskis unbedingtem Bemühen um Aussöhnung geschuldet. Solche Redlichkeit, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit
hatte auch der große Intellektuelle Jan Józef Lipski eingefordert, sein Freund, den er daher in seiner Rede mit
dessen unerbittlicher und in Polen einst so heftig umstrittener Haltung zitierte:
„Das Böse ist Böses und nicht Gutes, selbst wenn es
ein geringeres und nicht zu vermeidendes Böses ist.“
Es fügt sich in diese Linie und Haltung, dass Władysław
Bartoszewski auch schwierigen Terminen nicht auswich
– im Gegenteil. Jährlich begingen wir auch in Warschau,
so wie Deutsche auf der ganzen Welt, den Volkstrauertag, den Tag an dem die Deutschen aller Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft gedenken. Wir taten dies
stets in einer kleinen kirchlich geprägten Feier, die sich
niemandem aufdrängen sollte – und die dennoch auf öffentliche Kritik stieß. Doch Jahr um Jahr war die Repu68

ciwnie. Zapewne każdy, kto go spotkał wie, że był on wyrazem dżentelmena starej europejskiej szkoły. „Czarujący starszy pan, z ogładą, który zawsze zdawał się chodzić
szybciej niż jego laska, i który równie szybko mówił” –
tak Władysława Bartoszewskiego zachowała w pamięci
moja żona, która spotykała go przy wielu okazjach, także
w naszej rezydencji. „Szarmancki i sympatyczny – choć
mogę sobie wyobrazić, że potrafił być ostry w ocenach”.
Gdzie tylko było możliwe, Władysław Bartoszewski
starał się usuwać z drogi przeszkody i rozwiązywać
problemy. Lecz gdy nie chciał, sprawy stawały się
skomplikowane.
Któregoś dnia poprosiłem o rozmowę z nim, aby omówić pewien nieprzyjemny temat. Po to właśnie są ambasadorzy: mają definiować trudności i próbować je rozwiązać. Nie pamiętam już, o co chodziło, zresztą nie ma
to nic do rzeczy. Jak zawsze, temat rozmowy został zaanonsowany z wyprzedzeniem, więc Władysław Bartoszewski doskonale wiedział tego dnia, czego będzie ona
dotyczyła – jednak najwyraźniej zdecydował, że po prostu nie będzie o tym mówił. Wcale nie milczał – trudno byłoby to sobie wyobrazić! O nie, postanowił mnie
w dosłownym sensie zagadać. Po dobrej pół godzinie
mądrego i interesującego monologu – któż przerywałby
tak wyjątkowemu świadkowi najnowszej historii – zerknął na zegarek i stwierdził: „Och, muszę pilnie wyjść!”
Spodziewałem się tego. Byłem gotowy na szybkie wtrącenie: „Panie ministrze, potrzebuje tylko pięciu minut!”,
by dojść do głównego tematu i zainicjować rozwiązanie.
Władysław Bartoszewski bynajmniej nie obawiał się
poruszania trudnych tematów. Pamiętajmy jego słynne
wystąpienie z 1995 roku w niemieckim Bundestagu, gdy
przemawiał z okazji pięćdziesiątej rocznicy zakończenia
drugiej wojny światowej i zbrodniczej władzy nazistów.
Historyczna mowa, przepojona godnością i wielkim
autorytetem. Dokładnie w owej chwili, upamiętniającej bezmiar cierpienia zadanego Polakom z niemieckiej
ręki, pochylił się również nad „cierpieniami niewinnych
Niemców dotkniętych skutkami wojny, którzy utracili
swe strony ojczyste” i nad tym, „że sprawcami byli także
Polacy”. Wypowiedzenie tych słów było wyrazem autentyczności i bezwarunkowych starań Władysława Bartoszewskiego na rzecz pojednania. Podobnej rzetelności, uczciwości i szczerości domagał się zaprzyjaźniony
z nim wybitny intelektualista Jan Józef Lipski, którego
nieustępliwe i niegdyś ostro w Polsce krytykowane stanowisko Władysław Bartoszewski przytoczył w swym
przemówieniu:
„Zło jest złem, a nie dobrem, nawet gdy jest złem
mniejszym i niemożliwym do uniknięcia”.
W tę linię i postawę wpisuje się fakt, że Władysław Bartoszewski nie unikał trudnych terminów – przeciwnie.
Co roku obchodziliśmy także w Warszawie, jak Niemcy
na całym świecie, Dzień Żałoby Narodowej – dzień, w

Władysław Bartoszewski und Botschafter Rüdiger von Fritsch im
November 2011 in Berlin, anlässlich der Verleihung der „Goldenen Victoria“ des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger

Władysław Bartoszewski i ambasador Rüdiger von Fritsch
w listopadzie 2011 r. w Berlinie, nadanie „Złotej Wiktorii”,
nagrody Związku Niemieckich Wydawców Prasy

blik Polen dort durch eine bedeutende und respektierte
Persönlichkeit vertreten, die selbst Opfer deutscher Gewaltherrschaft geworden war: Władysław Bartoszewski.
Hier wurde er deutlich, der eindrucksvolle ethische Rigorismus dieses großen Mannes.

którym Niemcy upamiętniają wszystkie ofiary wojen i
rządów przemocy. Czyniliśmy to zawsze w ramach niewielkiej, nie narzucającej się komukolwiek uroczystości
o charakterze kościelnym – która mimo to spotykała się
z publiczną krytyką. Lecz rok w rok Polskę reprezentowała tam ważna i szanowana postać, która sama padła
ofiarą niemieckiej przemocy: Władysław Bartoszewski.
Na tym przykładzie wyraźnie widać wyjątkowy etyczny
rygoryzm tego wielkiego człowieka.

Władysław Bartoszewski war eben, um seine eigenen
Worte zu benutzen, „ein Mensch guten Willens“.
Sein unablässiges wie unbeirrbares Bestreben, die
deutsch-polnischen Beziehungen in guten Bahnen zu
halten und noch bessere zu lenken, machte die Zusammenarbeit mit ihm zur Freude. Und seine Einstellung
wie sein Handeln waren ein wahres Geschenk für unser
Verhältnis. Das heißt beileibe nicht, dass er naiv gewesen wäre oder auf eine falsche Art harmoniesüchtig. Er
war ein Mann klarer Standpunkte und fester Überzeugungen. Aber war eben, wenn man das so sagen darf,
„versöhnungssüchtig“. Und er war „unbeugsam fried-

Władysław Bartoszewski był bowiem, cytując jego
własne słowa, „człowiekiem dobrej woli“.
Jego nieustępliwe, niezachwiane starania, by relacje polsko-niemieckie utrzymać na właściwych torach i skierować na jeszcze lepszą drogę sprawiało, że współpraca
z nim była przyjemnością. Tak jego postawa, jak i jego
działania były prawdziwym darem dla naszej wzajemnej relacji. Nie znaczy to absolutnie, że był naiwny czy w
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lich“, wie es in der Begründung für den Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels hieß, der ihm verliehen wurde,
eine der würdigsten Auszeichnungen meines Landes.
Władysław Bartoszewski hatte einen wunderbaren
Humor, der den Umgang mit ihm leicht machte. Dieser
konnte auch die Form des Galgenhumors annehmen.
Denken wir nur an seine berühmte Sentenz: „Die Diktatoren konnten mich schlichtweg nicht leiden. Ich gestehe, das beruht auf voller Gegensätzlichkeit.“
Und es fehlt ihm ja auch nicht an Selbstbewusstsein.
Als der Ausgang der Sejm-Wahlen ungewiss schien und
wir uns darüber unterhielten, meinte er ganz gelassen:
„Ach wissen Sie, Herr Botschafter, wenn das schief geht,
dann ziehe ich eben einfach über die Straße“ – und wies
mit der Hand Richtung Belweder, zum Präsidenten-Palast.
Gegen Ende meiner Warschauer Zeit fanden wieder
einmal deutsch-polnische Regierungskonsultationen
statt, einen ganzen Tag hatten sie gedauert. Alle Minister hatten vorgetragen, was sie in ihren Bereichen besprochen hatten und die Regierungschefs wollten die
Verhandlungen beenden. Da meldete sich Władysław
Bartoszewski zu Wort. Er wolle gar nicht viel sagen,
meinte er und fasste sich diesmal wirklich ganz kurz.
Er sei der einzige im Raum, führte er aus, der angesichts seiner Lebenserfahrung und seines Lebensalters
das Recht habe zu sagen: „Noch nie in ihrer Geschichte
waren die deutsch-polnischen Beziehungen so gut wie
heute.“ Dass dies damals auch tatsächlich galt, war eben
auch das große Verdienst von Władysław Bartoszewski.
Und wie würde er heute auf Polen und Europa
schauen? Verzweifeln?
Wohl kaum – er würde das tun, was er sein Leben lang
getan hat: – kämpfen und seinem Grundsatz treu bleiben: „jestem umiarkowanym optymistą“ („ich bin ein
gemäßigter Optimist“). Wobei der Satz treffender eigentlich lauten müsste: „Władysław Bartoszewski był
niezłomnym optymistą“ („Władysław Bartoszewski war
ein ungebrochener Optimist“). Władysław Bartoszewski war – und damit trete ich gewiss keinem der bedeutenden Botschafter Polens in Deutschland zu nahe
– der beste polnische Botschafter in Deutschland, den
Deutschland und Polen nie gehabt haben.
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nieodpowiedni sposób spragniony harmonii. Był człowiekiem o jasnym stanowisku i twardych poglądach. Ale
był przy tym, jeśli można tak powiedzieć, „żądny pojednania”. I był „nieugiętym” człowiekiem „pokoju”, jak
wspomniano w uzasadnieniu przyznanej mu Nagrody
Pokojowej Księgarzy Niemieckich, jednego z najbardziej
prestiżowych wyróżnień mojego kraju.
Władysław Bartoszewski miał wspaniałe poczucie humoru, które ułatwiało kontakty z nim. Czasami znajdowało ono ujście w wisielczym dowcipie. Przypomnijmy
choćby jego słynne zdanie: „Dyktatorzy po prostu mnie
nie lubili. Przyznaję, że z pełną wzajemnością”. Nie brakowało mu też pewności siebie. Gdy rozmawialiśmy o
niepewnym jeszcze wyniku wyborów parlamentarnych,
stwierdził bez ogródek: „Ach, wie pan, panie ambasadorze, jeśli pójdzie źle, to przeniosę się na drugą stronę
ulicy” – i wskazał ręką w kierunku Belwederu, pałacu
prezydenta.
Pod koniec mojej służby w Warszawie odbywały się
kolejne polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe,
trwające cały dzień. Wszyscy ministrowie składali relacje z tego, co omówili w podległych im obszarach, a szefowie rządów szykowali się do zakończenia obrad. Wtedy głos zabrał Władysław Bartoszewski. Oświadczył,
że nie chce przemawiać długo, i faktycznie tym razem
mówił wyjątkowo krótko. Oznajmił, że jest jedynym na
sali, który z uwagi na życiowe doświadczenie i wiek ma
prawo powiedzieć: „Jeszcze nigdy w historii stosunki
polsko-niemieckie nie były tak dobre jak dzisiaj”. Fakt,
że wtedy tak właśnie było, stanowił między innymi wielką zasługę Władysława Bartoszewskiego.
A jak dzisiaj patrzyłby na Polskę i Europę?
Czy zwątpiłby?
Zapewne nie – robiłby to, co robił całe swoje życie: walczył i pozostawał wierny swej zasadzie „jestem umiarkowanym optymistą“. Chociaż zdanie to powinno raczej
brzmieć: „Władysław Bartoszewski był niezłomnym
optymistą”. Władysław Bartoszewski był – i tutaj na
pewno nie urażę żadnego ze znaczących ambasadorów
Polski w Niemczech – najlepszym polskim ambasadorem w Niemczech, jakiego miały Niemcy i Polska.
[Tłumaczenie: M. Barcz].
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ie Aufgabe der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau
ist es, Zeugnis über den Terror, das Leiden und den
Mord an hunderttausenden europäischer Juden, Polen,
Roma und Sinti, an sowjetischen Kriegsgefangenen und
an Vertretern anderer Völker abzulegen. Das ehemalige
KL Auschwitz-Birkenau, das größte erhaltene Vernichtungslager, ist heute, 76 Jahre nach dessen Befreiung, ein
globales Symbol der Folgen von Hasspolitik, dem Raub

adaniem Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau jest
niesienie świadectwa o terrorze, cierpieniu i mordzie na setkach tysięcy europejskich Żydów, Polakach,
Roma i Sinti, jeńcach Armii Czerwonej i przedstawicielach innych narodów. Jako największy zachowany obóz
Zagłady, dziś, 76 lat po jego wyzwoleniu, dawny KL Auschwitz-Birkenau jest globalnym symbolem skutków
polityki nienawiści, pozbawiania godności ludzkiej i

(Foto: Marcin Barcz)

der Menschenwürde und der rassenmotivierten Ausgrenzung. Allem voran ist es aber ein Ort der Erinnerung an Opfer und Überlebende.
Der achtzehnjährige Władysław Bartoszewski kam
ins KL Auschwitz am 22. September 1940. Er bekam
die Häftlingsnummer 4427. In den folgenden 199 Tagen, die er in der Hölle verbrachte, sah er Dinge, auf die
niemand vorbereitet war, er selbst bestimmt auch nicht.
Und wenn nicht der gute Wille zweier Lagerärzte gewesen wäre, denen der ausgezehrte, ausgehungerte und
kranke Bartoszewski zufällig im Dezember 1940 zugewiesen wurde, hätten wir seinen Bericht über diesen Ort
wahrscheinlich nie gehört, denn er hätte nicht überlebt.
Im Lageralltag haben Ärzte manchmal lediglich auf der
Grundlage von wenigen Sätzen, einer kurzen Beobachtung darüber entschieden, wer Überlebenschancen hat-

wykluczania na tle rasowym. Jest jednak przede wszystkim miejscem pamięci o ofiarach i ocalałych.
18-letni Władysław Bartoszewski trafił do obozu Auschwitz 22 września 1940 r. Otrzymał numer obozowy
4427. Podczas kolejnych 199 dni spędzonych w piekle
widział rzeczy, na które nikt nie był przygotowany, on
sam z pewnością też nie. I gdyby nie dobra wola dwóch
lekarzy obozowych, do których przez przypadek trafił
wycieńczony, wygłodzony i schorowany Bartoszewski
w grudniu 1940 r., prawdopodobnie nie poznalibyśmy
jego relacji z tego miejsca, nie przeżyłby. W warunkach
obozowych lekarze decydowali niekiedy zaledwie na
podstawie kilku zdań, kilku chwil obserwacji o tym, kto
ma szansę przeżyć. W nim jako warszawiaku, absolwencie prywatnych szkół lekarze dostrzegli nadzieję, że jeśli przeżyje i wyjdzie, będzie mógł opowiedzieć, o tym
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te. In ihm sahen die Ärzte eine Hoffnung, dass er, ein
Warschauer mit Privatschulabschlüssen in der Lage sein
würde, falls er überleben und das Lager verlassen sollte,
über seine Erfahrungen in Auschwitz berichten würde.
Dass er Bericht erstattet. Die Chance, die Władysław
Bartoszewski damals bekam, prägte sein gesamtes künftiges Leben. Bis zu seinen letzten Tagen legte er Zeugnis
ab, hielt das Schicksal seiner Mithäftlinge fest, stärkte
die Position der Gedenkstätte und versuchte, in privaten Kontakten wie auch mittels vielfältiger öffentlicher
Arbeit, die Schlussfolgerungen, die die Welt aus Auschwitz ziehen sollte, an die Öffentlichkeit zu tragen.
Heute betreut das Staatliche Museum AuschwitzBirkenau unter anderem mehr als 155 in Originalzustand erhaltene Gebäude, 300 Ruinen, darunter die der
Gaskammern und der Krematorien, hunderttausende
persönliche Gegenstände, darunter Prothesen, Brillen,
Zahnbürsten und Dokumente. Häufig sind dies die einzigen Spuren der Opfer dieses deutschen nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers.

co zobaczył w Auschwitz. Że zda relację. Szansa, którą
wtedy otrzymał, zaważyła na całym dalszym życiorysie
Władysława Bartoszewskiego. Do ostatnich chwil swojego życia niósł świadectwo, utrwalał los swoich współwięźniów, wzmacniał pozycję Miejsca Pamięci i starał
się upowszechniać w kontaktach osobistych i bogatej
działalności publicznej wnioski, które świat powinien
wyciągnąć z Auschwitz.
Dziś opiece Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau podlega między innymi ponad 155 oryginalnych
budynków, 300 ruin, w tym po komorach gazowych i
krematoriach, setki tysięcy przedmiotów osobistych, w
tym protez, okularów, szczoteczek do zębów i dokumentów. To niejednokrotnie jedyny ślad po ofiarach tego
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady.

Die Aufgabe unserer Generation besteht darin, alle
materiellen Zeugnisse in authentischer Form zu bewahren.

Do realizacji tego celu została przez Władysława Bartoszewskiego ufundowana Fundacja Auschwitz-Birkenau.
Powołanie Fundacji w 2009 r. było koniecznością i konsekwencją działań wcześniejszych lat. Stan infrastruktury obozowej i osobistych przedmiotów pogarszał się w
zastraszającym tempie: baraki drewniane i murowane
były budowane przez więźniów, którzy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji, pod presją terroru i czasu, w fatalnych warunkach atmosferycznych. Istnienie baraków
nie zostało zaplanowane na kilkadziesiąt lat; natomiast
przedmioty, jak na przykład szczoteczki do zębów, zostały wykonane z tworzyw, które jeszcze do niedawna
w ogóle nie podlegały konserwacji. Na przykład plastik
jest dziś materiałem tanim i prostym w produkcji i dlatego łatwo zastępowalnym, co powoduje, że nie opłaca
się poddawać go konserwacji. To ograniczenie nie może
ze względów oczywistych dotyczyć szczoteczek byłych
więźniów – stąd konieczne było opracowanie metod i
zbudowanie profesjonalnego zespołu konserwatorskiego, który udźwignąłby ciężar odpowiedzialności zachowania tych i innych rzeczy osobistych, świadczących o
losie ich dawnych właścicieli. Czas, jego niszczycielski
wpływ na stan pozostałości poobozowych oraz rosnące potrzeby finansowe były przesłanką dla pilnego powołania Fundacji. Dlatego jej celem stało się finansowe
zabezpieczenie pracy konserwatorów, których oddanie i
profesjonalizm pozwoliły myśleć o zbudowaniu koalicji
państwowych, samorządowych i prywatnych sojuszników gotowych wesprzeć wiarygodne przedsięwzięcie.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, hat Władysław
Bartoszewski die Stiftung Auschwitz-Birkenau gegründet. Die im Jahre 2009 erfolgte Errichtung der Stiftung
war eine Notwendigkeit und Folge vorangegangener Aktivitäten. Der Zustand der Lagerinfrastruktur und der
persönlichen Gegenstände verschlechterte sich erschreckend rasch: die Holz- und Steinbaracken wurden von
Häftlingen gebaut, die nicht über die notwendigen Fachqualifikationen verfügten, unter Terror- und Zeitdruck
standen und unter fürchterlichen Witterungsbedingungen arbeiten mussten. Das Bestehen der Baracken war
nicht für mehrere Jahrzehnte geplant; währenddessen
wurden Gegenstände wie Zahnbürsten aus Materialien
angefertigt, die bis vor kurzem nirgends konservatorisch
behandelt wurden. So ist zum Beispiel Plastik heute dermaßen billig und einfach in der Produktion, folglich
leicht zu ersetzen, dass es sich nicht lohnt, dieses Material zu konservieren. Diese Beschränkung kann aus offensichtlichen Gründen nicht für Zahnbürsten der Häftlinge gelten – deshalb war es in diesem Fall notwendig,
Methoden zu entwickeln und ein professionelles Konservatorenteam zu gründen, welches der Verantwortung
für den Erhalt von diesen und anderen persönlichen
Gegenständen gerecht werden würde. Das Vergehen der
Zeit, dessen zerstörerischer Einfluss auf den Zustand der
Lagerüberreste sowie der wachsende Finanzbedarf waren Voraussetzungen für eine zügige Gründung der Stiftung. Des wegen wurde es von Anfang an zum Ziel der
Stiftung, die Arbeit der Konservatoren zu sichern, deren
Einsatz und Professionalität es ermöglicht hatten, an die
Gründung einer Koalition aus staatlichen, kommunalen
und privaten Verbündeten zu denken, die bereit wären,
ein glaubwürdiges Vorhaben zu unterstützen.
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Zadaniem naszego pokolenia jest zachowanie
wszystkich materialnych świadectw w autentycznej
formie.

Na Polsce spoczywa wyjątkowy obowiązek dbania o
miejsca pamięci zbrodni nazistowskich.
Obozy koncentracyjne i zagłady zostały zainstalowane
przez niemieckiego okupanta w ogromnej liczbie właśnie tutaj, na terenie Polski. Dlatego muzea państwowe
troszczące się o pamięć o ich ofiarach powstawały w la-

Mitglieder des Stiftungsrates besichtigen
eine restaurierte Baracke in Birkenau, Januar 2019

Członkowie Rady Fundacji zwiedzają
odrestaurowany barak w Birkenau, styczeń 2019
(Foto: Marcin Barcz)

Polen obliegt die außergewöhnliche Pflicht, für die
Pflege der Gedenkstätten der NS Verbrechen zu sorgen.
Eine Vielzahl der Konzentrations- und Vernichtungslager wurde von den deutschen Besatzern eben hier, auf
polnischem Gebiet errichtet. Deswegen sind staatliche
Museen, die sich um das Gedenken der NS-Opfer kümmern, in den Nachkriegsjahren entstanden, um dadurch
einen festen institutionellen Rahmen für diese Aktivitäten zu schaffen. Aber erst der EU-Beitritt Polens und die
Stärkung seiner Lage im Verhältnis zu anderen Staaten
haben es ermöglicht, sich mit der Schaffung eines umfassenden Rahmens der internationalen Mitverantwortung für den Erhalt des Gedenkens auf dem Gelände
von KL Auschwitz I und Auschwitz II-Birkenau auseinanderzusetzen.
Die Gründer der Stiftung, Piotr M. A. Cywiński, Direktor des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau
und Jacek Kastelaniec, der erste Generaldirektor der
Stiftung, ließen ihre Aktivitäten gemeinsam mit einem
kleinen Team und in enger Abstimmung mit Władysław
Bartoszewski anlaufen, der damals – im Jahre 2009 – als
Staatssekretär und Beauftragter des Ministerpräsidenten
für Internationalen Dialog tätig war. Als organisatorisches Ergebnis dieser Bemühungen galt die Einberufung
des Stiftungsrates, dessen erster Vorsitzender Bartos-

tach powojennych, tworząc trwałe instytucjonalne ramy
tej działalności. Jednak dopiero przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej i wzmocnienie naszej pozycji w kontaktach z innymi państwami pozwoliło myśleć o stworzeniu kompleksowego mechanizmu międzynarodowej
współodpowiedzialności za zachowanie pamięci na terenach KL Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau.
Założyciele Fundacji, Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i Jacek Kastelaniec, pierwszy dyrektor generalny Fundacji,
rozpoczęli działania w oparciu o niewielki zespół ściśle
współpracujący z Władysławem Bartoszewskim, wówczas – w 2009 r. – sekretarzem stanu i Pełnomocnikiem
Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego. Efektem organizacyjnym tych działań było powołanie Rady Fundacji, której pierwszym przewodniczącym
został sam Bartoszewski, Zarządu, Komisji Finansowej
(eksperckiego gremium doradzającego Fundacji w sprawach inwestycyjnych) i Komitetu Międzynarodowego,
w którego skład w 2021 r. wchodzą przedstawiciele niemal 40 państw-darczyńców. Natomiast głównym celem
operacyjnym było i pozostaje do dziś zbieranie funduszy
na Kapitał Wieczysty, którego zyski po wsze czasy mają
finansować prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci.
Zachowanie autentyzmu Auschwitz zostało zapla73

zewski selbst wurde, des Vorstandes, des Finanzausschusses (eines Expertengremiums mit Beratungsrolle
im Bereich Investitionen) sowie des Internationalen
Komitees, dem im Jahre 2021 Vertreter von knapp 40
Spenderländern angehören. Das oberste operationelle
Ziel hingegen war und bleibt bis heute die Anschaffung
von Mitteln für das Stiftungskapital, dessen Erträge für
alle Zeit als Finanzierung der Konservierungsarbeiten
in der Gedenkstätte dienen sollen.
Der Erhalt der Authentizität von Auschwitz wurde im
Generalkonservierungsplan (GKP) festgehalten, in dem
die Gesamtheit der Lagerinfrastruktur und der persönlichen Gegenstände der ehemaligen Häftlinge erfasst
wurden, die durch das Staatliche Museum AuschwitzBirkenau in Oświęcim betreut werden. Der Zeitplan
schreibt vor, dass sämtliche GKP-Elemente bis 2043 den
Konservierungsarbeiten unterzogen werden sollen, also
binnen 25 Jahren ab dem Zeitpunkt der Annahme der
aktualisierten Fassung des Dokuments im Jahre 2019.
Da gemäß dem Willen der Überlebenden das KL Auschwitz-Birkenau als Mahnung für künftige Generationen
ohne zeitliche Begrenzung dienen soll, wurden die Aktivitäten der Stiftung zur Sicherung dieses Prozesses
von Anfang an auf unbeschränkte Zeit angelegt. Dieses
Ziel soll erreicht werden, nachdem ein Stiftungskapital
im Wert von 176 Millionen Euro aufgebaut wird, soviel
ist nämlich notwendig, um bei einem sicheren Investitionsmodell jährlich ca. 4,5 Millionen Euro dem GKP
zur Verfügung zu stellen. Aus heutiger Sicht ist dieses
Stiftungsziel in Reichweite.
Unabdingbare Voraussetzungen für den Erfolg der
Stiftung Auschwitz-Birkenau sind Transparenz und
Glaubwürdigkeit.
Deswegen bleibt die absolute Geschäftstransparenz dieser Organisation bis heute eines der wichtigsten Merkmale, zumal die Stiftung über öffentliche Mittel von
Dutzenden von Saaten aus aller Welt verfügt, die sie u. a.
während der Finanz- und Weltwirtschaftskrise (2008–
2009) und der COVID-19-Pandemie (2020) akquiriert
hat, als die durch die Krisen verursachten Haushaltsbelastungen aufgrund steigender Bewältigungskosten
außerordentlich hoch waren. Die zweite Voraussetzung
ist Glaubwürdigkeit, die Władysław Bartoszewski in die
Stiftung eingebracht hat: sein internationaler Rang, der
aus einer jahrzehntelang konsequent geführten persönlichen Diplomatie stammt, war und bleibt ein Zeugnis
der Zuverlässigkeit im Handeln und der Verantwortung
für die Wahrheit, die manchmal sehr schmerzhaft ist,
da sie das dunkelste Kapitel der Geschichte Europas betrifft. Heute ist deutlich erkennbar, wie notwendig diese
Eigenschaften sind, wenn unsere Maßnahmen wirksam
und nachhaltig sein sollen. So sollte Diplomatie aussehen.
Im Jahre 2020 beschloss die Stiftung Auschwitz-Birkenau, ihre Tätigkeit um Bildungsaktivitäten zu erweitern. Der Erhalt der Authentizität des ehemaligen
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nowane w dokumencie pod tytułem Generalny Plan
Konserwacji (GPK), opisującym całość infrastruktury poobozowej i sumę przedmiotów osobistych byłych
więźniów, znajdujących się pod opieką Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Harmonogram prac przewiduje, że wszystkie elementy wchodzące w skład GPK zostaną poddane pracom konserwatorskim do 2043 r., to jest w ciągu 25 lat od przyjęcia
zaktualizowanej wersji dokumentu w 2019 r. Ponieważ
zgodnie z wolą ocalałych, KL Auschwitz-Birkenau ma
pozostać ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń bez ograniczeń czasowych, działania Fundacji zabezpieczające
ten proces od początku jej istnienia obliczone były na
wieczność. Cel ten zostanie osiągnięty po zbudowaniu
Kapitału Wieczystego o równowartości 176 milionów
euro, tyle bowiem jest konieczne, by przy zachowaniu
bezpieczeństwa inwestycyjnego możliwe było coroczne przekazywanie około 4,5 miliona euro na potrzeby
GPK. Z dzisiejszej perspektywy cel Fundacji jest w zasięgu ręki.
Warunkami sine qua non skuteczności Fundacji
Auschwitz-Birkenau są transparentność i wiarygodność.
Dlatego absolutna przejrzystość operacji tej organizacji pozostaje do dziś jedną z ważniejszych cech, tym
bardziej, że Fundacja dysponuje środkami publicznymi
kilkudziesięciu państw z całego świata, które zdobyła
między innymi w czasie występowania skutków globalnego załamania finansowo-gospodarczego (2008–2009)
oraz pandemii COVID-19 (2020), kiedy obciążenia budżetowe spowodowane rosnącymi kosztami obsługi obu
kryzysów były nadzwyczajne. Drugim warunkiem jest

KL Auschwitz soll künftigen Generationen dienen, ein
Gegengift gegen Unheil, Gleichgültigkeit, Antisemitismus und Rassismus sein. Von diesem Gedanken geleitet
gründeten Simone Veil, Władysław Bartoszewski und
200 andere Häftlinge im Jahre 2005 das Internationale
Bildungszentrum über Auschwitz und den Holocaust
(IBZAH), dessen Aufgabe darin besteht, über die Shoah-Tragödie zu unterrichten und die Öffentlichkeit in
die Diskussion über individuelle Verantwortung für den
Kampf gegen Hass und Ausgrenzung einzubinden.
Als Katalysator dieser Entwicklung gilt die Pandemie
und ihre Folgen für die Bildungsfähigkeiten der Gedenkstätte: während 2019 die Besucherzahl 2,3 Millionen überstieg, wurde das Museum im Jahr der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus von nur etwas mehr als 0,5
Millionen Interessierten besucht.

Siehe:
Museum in the year of pandemic
Auschwitz Memorial Report 2020
(englische Fassung)
Die monatelange Schließung der Kulturinstitutionen,
der Zusammenbruch des Touristenverkehrs, die Übertragung der Schulbildung in den Onlinebereich und allgemeine Hygienebeschränkungen haben die Regeln geändert, nach denen das Museum bisher mit Besuchern
zusammengearbeitet hat. In dieser Situation, die durch
den erheblichen Einkommensverlust des Museums zusätzlich erschwert wird, wurden Aktivitäten zur Verbreitung der Bildungsmission zu einer erheblichen Herausforderung.
Unter diesen Bedingungen können neue Technologien und der Versuch, sie im Bildungsbereich anzuwenden, ein großes Entwicklungspotenzial zeigen. Deswegen hat die Stiftung, beauftragt durch die in ihrer
Satzung erfasste Aufgabe zur Förderung des Staatlichen
Museums Auschwitz-Birkenau, im Dezember 2020 ein
Kooperationsabkommen mit der taiwanesischen Regierung unterzeichnet, auf dessen Grundlage sie eine Spende zur Finanzierung innovativer Aktivitäten des IBZAH
erhalten wird. Die Ausweitung der Spendergruppe auf
Taiwan bedeutet, dass die Erinnerung an die Opfer von
Auschwitz von globaler Bedeutung ist, zugleich beweist
sie auch, dass der Schutz der Menschenwürde und das
Erkennen der Bedürfnisse junger Generationen im Bildungsbereich Gesellschaften verbinden können, die nur
scheinbar anders und fern sind.
Ein weiteres Instrument, das die Fähigkeiten des
Museums auf dem Gebiet der Stärkung des Gedenkens
und der Gestaltung der ethischen Einstellungen erheblich beeinflussen wird, wird als Technologie entwickelt,
die künftige Besuche auf dem Gelände des ehemaligen
Konzentrations- und Vernichtungslagers KL AuschwitzBirkenau über das Internet ermöglichen soll. Eine diesbezügliche Vereinbarung wurde am 26. Januar dieses

wiarygodność, którą do Fundacji wniósł Władysław Bartoszewski: jego pozycja międzynarodowa, wynikająca z
uprawianej konsekwentnie przez dziesięciolecia dyplomacji osobistej, była i pozostaje świadectwem przewidywalności w działaniu i odpowiedzialności za prawdę,
niekiedy bardzo trudną, opisującą najciemniejszy okres
w historii Europy. Dziś wyraźnie widać, jak niezbędne są
to cechy, jeśli nasze działania mają być skuteczne i trwałe. Taka powinna być dyplomacja.
W 2020 roku Fundacja Auschwitz-Birkenau podjęła decyzję o rozszerzeniu swojej działalności o sprawy
edukacji. Zachowanie autentyzmu byłego KL Auschwitz
powinno służyć przyszłym pokoleniom, powinno być
odtrutką na zło, obojętność, antysemityzm i rasizm. W
tym celu Simone Veil i Władysław Bartoszewski oraz
200 innych więźniów założyli w 2005 roku Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
(MCEAH), którego misją jest uczenie o tragedii Szoa
i włączanie świata do dyskusji na temat indywidualnej
odpowiedzialności za walkę z nienawiścią i wykluczeniem.
Katalizatorem tego rozwoju była pandemia i jej konsekwencje dla zdolności edukacyjnych Miejsca Pamięci:
o ile w 2019 roku liczba odwiedzających przekroczyła
2,3 miliona, to już w roku rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2 Muzeum odwiedziło jedynie nieco ponad
0,5 miliona zainteresowanych.
Zobacz:
Sprawozdania roczne Miejsca
Pamięci i Muzeum AuschwitzBirkenau z lat 2019 i 2020
Zamknięcie instytucji kultury na wiele miesięcy, załamanie ruchu turystycznego, przeniesienie edukacji szkolnej
w tryb on-line oraz ogólne restrykcje sanitarne zmieniły
zasady, na jakich Muzeum dotychczas współpracowało z
odwiedzającymi. W tej sytuacji, dodatkowo utrudnionej
przez znaczący uszczerbek dochodów Muzeum, działania polegające na upowszechnianiu misji edukacyjnej
stały się wyjątkowym wyzwaniem.
W tych warunkach duży potencjał rozwojowy mogą
mieć nowe technologie i próba ich zastosowania w obszarze edukacji. Dlatego Fundacja, kierując się statutowym zadaniem wspierania Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau, podpisała w grudniu 2020 r. porozumienie o współpracy z rządem Tajwanu, na mocy
którego otrzyma darowiznę finansującą innowacyjne
działania MCEAH. Rozszerzenie grona darczyńców
o Tajwan oznacza, że pamięć o ofiarach Auschwitz ma
globalne znaczenie; jest zarazem dowodem, że ochrona
godności ludzkiej i dostrzeganie potrzeb młodych pokoleń w sferze edukacji może łączyć społeczeństwa z pozoru odmienne i odległe.
Jeszcze innym instrumentem, który znacząco wpłynie
na zdolności Muzeum w zakresie wzmacniania pamięci
i kształtowania postaw etycznych, będzie rozwój tech75

Jahres, also am Vortag des 76. Jahrestages der Befreiung
von KL Auschwitz, von der Stiftung, dem Museum und
Appsflyer – einem Marktführer für mobile Anwendungen aus Israel unterzeichnet. Ziel ist es, die Gedenkstätte
und ihre Ressourcen so zur Verfügung zu stellen, dass
durch Einbinden der Fremdenführer ein virtueller Besuch ermöglicht werden soll, der die Geschichte des
ehemaligen Lagers präsentiert und ein tieferes, verantwortungsbewusstes soziales Engagement erzielen wird.
Es muss sichergestellt werden, dass die Gedenkstätte
Auschwitz-Birkenau unabhängig von den Umständen
zugänglich bleibt, damit weder eine Pandemie noch andere unvorhergesehene Bedingungen interessierten Besuchenden die Möglichkeit nehmen, sich mit der Tragödie dieses Ortes auseinanderzusetzen.
Am 6. Dezember 2019, anlässlich des 10-jährigen
Bestehens der Stiftung, sagte Bundeskanzlerin Angela
Merkel, die zusammen mit Ministerpräsident Mateusz
Morawiecki das Museum Auschwitz-Birkenau besuchte, unter anderem Folgendes: „Dank der Stiftung sowie
der vielen internationalen Fremdenführer ist diese Gedenkstätte ein Ort des Lernens, des Innehaltens und des
Bewusstwerdens – ein Ort, der die Botschaft des Nie
wieder so eindrucksvoll ausspricht. Dafür bin ich sehr
dankbar“.
Siehe:
Rede von Bundeskanzlerin
Angela Merkel zum zehnjährigen
Bestehen der Stiftung AuschwitzBirkenau am 6. Dezember 2019

nologii pozwalającej w przyszłości odwiedzać tereny byłego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz-Birkenau za pośrednictwem Internetu. Porozumienie
w tej sprawie podpisały 26 stycznia tego roku, czyli w
przededniu 76. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz,
Fundacja, Muzeum i Appsflyer – lider światowego rynku aplikacji mobilnych z Izraela. Celem jest takie udostępnienie Miejsca Pamięci i jego zasobów, by dzięki
przewodnikom muzealnym możliwe stało się złożenie
wirtualnej wizyty, poznanie historii dawnego obozu i
głębsze, odpowiedzialne zaangażowanie społeczne. Konieczne jest zadbanie, by Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau było dostępne niezależnie od okoliczności,
by pandemia czy inne, nieprzewidziane okoliczności nie
odebrały zainteresowanym szansy na poznanie tragizmu
tego miejsca.
6 grudnia 2019 r., podczas obchodów 10-lecia istnienia Fundacji, kanclerz Angela Merkel, składająca z tej
okazji wizytę w Muzeum Auschwitz-Birkenau wspólnie
z premierem Mateuszem Morawieckim, powiedziała
między innymi: „Dzięki Fundacji i wielu międzynarodowym przewodnikom to miejsce pamięci jest miejscem edukacji, refleksji i uświadamiania. Jest to miejsce,
z którego płynie przesłanie Nigdy więcej w sposób tak
dobitny. Jestem za to bardzo wdzięczna”.

Zobacz:
Nagranie wystąpienia Kanclerz
Angeli Merkel z okazji 10-lecia
Fundacji Auschwitz-Birkenau

Die Notwendigkeit, die Authentizität zu bewahren und
einen Zusammenhang mit der Suche nach neuen Kommunikationskanälen und einem verantwortungsvollen
sozialen Einfluss herzustellen, scheint eine der zentralen
Herausforderungen für die Stiftung Auschwitz-Birkenau in einer sich verändernden Welt zu sein.

Konieczność zachowania autentyzmu powiązana z poszukiwaniem nowych kanałów komunikacji i odpowiedzialnego społecznego oddziaływania zdaje się być
jednym z centralnych wyzwań Fundacji Auschwitz-Birkenau w zmieniającym się świecie.

Władysław Bartoszewski gab den Impuls, das Gedenken zu bewahren und junge Generationen bei
aller Achtung der Wahrheit zu bilden.

Władysław Bartoszewski nadał impuls zachowania
pamięci i kształtowania młodych pokoleń w poszanowaniu prawdy.

Es hängt von uns ab, inwiefern wir seine schwierigen,
aber optimistischen Erfahrungen nutzen werden.

Od nas zależy, na ile skorzystamy z jego trudnych, ale
optymistycznych doświadczeń.
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„Der liebevolle Erzähler“

„Czuły narrator”

S

S

ehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich mit
einem Zitat aus dem Buch Der liebevolle Erzähler
von Olga Tokarczuk beginnen:
„Die Welt ist ein Stoff, an dem wir tagtäglich weben
– auf großen Webstühlen verarbeiten wir Fäden aus
Nachrichten, Debatten, Filmen, Büchern, Klatsch,
Tratsch und Anekdoten. Heutzutage ist die Reichweite dieser Gewebe enorm – dank dem Internet kann
nahezu jeder seine Fäden mit einweben – verantwortungsvoll oder verantwortungslos, von Liebe oder
Hass erfüllt, zum Guten und zum Schlechten, auf
Leben oder Tod. (…) Wie wir über die Welt denken
und – vermutlich noch wichtiger – wie wir von ihr
erzählen, hat daher eine ungeheure Bedeutung“.
O. Tokarczuk,
Der liebevolle Erzähler,
Kampa Verlag, Zürich 2020, S. 15.
Und genau eine solche Erzählung über die Welt ist das
Symposium „Brücken bauen“, an dem wir teilnehmen,
begleitet von der Ausstellung „Władysław Bartoszewski
1922 – 2015. Widerstand – Erinnerung – Versöhnung –
Kulturdialog“. Als Hauptachse dieser Erzählung dienen
die Person und das Lebenswerk von Władysław Bartoszewski. Diese Erzählung beinhaltet den unnachgiebigen
Kampf um Freiheit in der Zeit von zwei Totalitarismen;
das Zeugnisablegen und die Rettung vor dem Vergessen; den Weg des deutsch-polnischen Dialoges – von
der Versöhnung bis zur Partnerschaft im Europa und für
Europa; den Dialog zwischen Kulturen am Beispiel der
Freundschaft mit Karl Dedecius; das Bauen von Brücken auf dem Feld der Wissenschaft, der gesellschaftlichen Beziehungen und der Diplomatie.
Angesichts der vielen im Verlauf der Debatte angesprochenen Themen und der in der vorliegenden Publikation enthaltenen vollständigen Vorträge (was jederzeit erlaubt, zur Lektüre zurückzukehren), wird dies
keine klassische Zusammenfassung mit berichtendem
Charakter sein. Ich erlaube mir stattdessen, mit Ihnen
einige zusammenfassende Reflexionen zu teilen. Fangen
wir mit der subjektiven Seite des Symposiums an.

zanowni Państwo, pozwólcie, że rozpocznę cytatem z
książki Czuły Narrator Olgi Tokarczuk:

„Świat jest tkaniną, którą przędziemy codziennie na
wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów, książek, plotek, anegdot. Dziś zasięg pracy tych krosien
jest ogromny – za sprawą internetu prawie każdy
może brać udział w tym procesie, odpowiedzialnie
i nieodpowiedzialnie, z miłością i z nienawiścią, ku
dobru i ku złu, dla życia i dla śmierci. (…) To, jak
myślimy o świecie i – co chyba ważniejsze – jak o nim
opowiadamy ma więc olbrzymie znaczenie”.
O. Tokarczuk, Czuły narrator,
Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2020, s. 263.
Właśnie taką opowieścią o świecie jest Sympozjum „Budowanie mostów”, w którym uczestniczymy i towarzysząca mu wystawa „Władysław Bartoszewski (1922 –
2015). Pod prąd – Pamięć – Pojednanie – Dialog kultur”.
Osią konstrukcyjną tej opowieści jest postać i dzieło życia Władysława Bartoszewskiego.
W opowieści tej mieści się niezłomna walka o wolność
w czasie dwóch totalitaryzmów, dawanie świadectwa i
ocalanie od zapomnienia, droga dialogu polsko-niemieckiego – od pojednania do partnerstwa w Europie
i dla Europy, dialog Kultur na przykładzie przyjaźni z
Karlem Dedeciusem, budowanie mostów w obszarze
nauki, stosunków społecznych i dyplomacji.
Z uwagi na wielość poruszanych w debacie wątków
i zamieszczenie w tej publikacji pokonferencyjnej pełnych referatów, do lektury których można wracać, nie
będzie to klasyczne podsumowanie o charakterze sprawozdawczym. Pozwolę sobie podzielić się z Państwem
kilkoma refleksjami podsumowującymi. Zaczynamy od
strony podmiotowej Sympozjum.
Kto dziś snuje tę opowieść o świecie?

Z

nakomity dobór referentów, dla których Władysław
Bartoszewski był Mistrzem, autorytetem, instancją
moralną, drogowskazem, a często – przyjacielem, sprawił, że wypowiedzi były o dużej wadze merytorycznej
i jednocześnie poparte osobistym doświadczeniem. To
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Wer webt heute diese Erzählung über die Welt?

D

ank der hervorragenden Auswahl von Referentinnen und Referenten – für die allesamt Władysław
Bartoszewski ein Meister, eine Autorität, eine moralische Instanz, ein Wegweiser und nicht selten ein Freund
war – waren die Aussagen vom großen inhaltlichen
Wert und gleichzeitig durch persönliche Erfahrung
untermauert. Das ist ein eindrucksvolles Beispiel für
das Zeugnis, die Treue gegenüber den Werten, denen
Władysław Bartoszewski diente. Diese Personen vertreten heute Institutionen und Organisationen des breit
verstandenen Dialoges – Universitäten in Polen und in
Deutschland, Stiftungen, zivilgesellschaftliche Vereine
und die Diplomatie auf der Ebene Polens, Deutschlands
oder der Europäischen Union. Das ist ein lebender Beweis für die Existenz der grenzübergreifenden „Bartoszewski-Schule“ der Brückenbauer. „Wir stammen alle
von ihm” und diese adelige Abstammung verpflichtet
[die Worte „Wir stammen alle von ihm” verfasste ursprünglich der Dichter Zygmunt Krasiński nach dem
Tod von Adam Mickiewicz im Dezember 1855, Anm.
d. Red.].
Das Bauen von Brücken ist, wie alle Referenten
betonten, kein einmaliger Akt, sondern ein laufender Prozess. Der Zustand der Brücken muss stets gepflegt werden, auch die umliegende Infrastruktur und
die Herausbildung des so wichtigen „Bindegewebes“
[der polnische Dichter und Literaturnobelpreisträger
Czesław Miłosz führte den Begriff des „Bindegewebes“
ein – Polnisch: „tkanka łączna“ – als einer verbindenden Instanz zwischen Menschen verschiedener Kulturkreise, Anm. d. Red.]. Man muss dafür sorgen, dass die
Brücken der Kommunikation dienen, dem Dialog, der
Verständigung, dem gegenseitigen Kennenlernen und
der Zusammenarbeit. Wichtig sind ihre institutionelle
Dimension (Dauerhaftigkeit) und auch die menschliche Ebene – d. h. die Beteiligung von Bürgerinnen und
Bürgern (Fortsetzung). Um mit Leben erfüllt zu bleiben,
brauchen symbolisch verstandene „Brücken“ laufend
Modernisierung als Antwort auf die Herausforderungen
der Gegenwart, bei gleichzeitiger Bewahrung des Wertefundaments, auf dem sie einst gebaut wurden.
Heute ist auf vielen Ebenen die Zeit einer Bestandsprobe für das „Brückenbauen“ gekommen, der Beweis
dafür ist das Schließen von Brücken, die Zwangsisolierung, das Alleinsein in Zeiten der Pandemie, aber auch
die Gefahren des Auseinanderfallens von Gemeinschaften und des Zerfalls der Werte, der Einschränkungen
der Freiheit und der Demokratie.
Was folgt heute aus dem Gedankengut und dem
Schaffen von Władysław Bartoszewski – für
uns, für Polen und Deutschland, für Europa?

U

m nach Władysław Bartoszewski zu wiederholen –
kann man „aus der Geschichte lernen“? Oder „aus
dem Alten heraus Neues erzählen”?, wie Botschafter Dr.
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Elżbieta Sobótka, Władysław Bartoszewski
(Foto: Włodzimierz Krygier)

przemawiający przykład świadectwa wierności wartościom, którym służył Władysław Bartoszewski. Osoby te
reprezentują dziś instytucje i organizacje szeroko rozumianego dialogu – uniwersytety w Polsce i w Niemczech,
fundacje, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i
dyplomację na szczeblu Unii Europejskiej, Polski czy
Niemiec. To żywy dowód na istnienie ponad granicami
„Szkoły Bartoszewskiego” – budowniczych mostów. „Z
niego my wszyscy” i to szlachectwo zobowiązuje.
Budowanie mostów, co podkreślali referenci, nie jest
aktem jednorazowym, a ciągłym procesem. Należy dbać
o stan mostów, o otaczającą je infrastrukturę, o tworzenie
tak ważnej „tkanki łącznej” [o jakże koniecznej „tkance
łącznej” pomiędzy ludźmi pogranicza mawiał często
Czesław Miłosz, patrz m.in. „Tygodnik Powszechny”,
29.06.2011 lub rozmowa Ilony Lompart z Krzysztofem
Czyżewskim w: Poczuliśmy prawo do spełniania marzeń,
Norymberga 2011, przyp. red.], trzeba zapewnić, by
mosty służyły komunikacji, spotkaniu, dialogowi, zrozumieniu, poznaniu wzajemnemu i współpracy. Ważny jest ich wymiar instytucjonalny (trwałość) i ludzki
– udział obywateli (kontynuacja). Szeroko rozumiane
„mosty” by żyły, potrzebują modernizacji, odpowiadając na wyzwania współczesności z zachowaniem jednocześnie fundamentu wartości, na których są oparte.
Dziś nastał czas wielopoziomowej próby dla „Budowania mostów”, czego dowodem jest zamykanie mostów, przymusowa izolacja, odosobnienie w czasach
pandemii, ale i zagrożenia rozpadu wspólnot i upadku
wartości, ograniczenia wolności i demokracji.

Marek Prawda zitiert hat. Er selbst schlägt als das Motto
des europäischen Friedensprojektes in Zeiten der Pandemie die Worte „Solidarisch gegen Widrigkeiten” vor
– so sehr im Sinne der „Schule“ von Władysław Bartoszewski …
Wird das die junge Generation
der Europäer inspirieren?

V

iele Referentinnen und Referenten betonten die
Notwendigkeit, deutsch-polnische Beziehungen
durch die junge Generation mit neuen Inhalten füllen
zu lassen. Denn die Jugend schreibt ihre eigene Erzählung, webt den eigenen Stoff der Welt, um bei der Poetik von Olga Tokarczuk zu verbleiben. Möge zum ersten
Ergebnis des Symposiums der Vorschlag von Frau Prof.
Dr. Irena Lipowicz werden, an der Europa-Universität
Viadrina in Frankfurt (Oder) alljährliche „Bartoszewski
– Gespräche” zu organisieren, als eine Ideenschmiede
sowie eine internationale Plattform für Zusammenarbeit und Gedankenaustausch.
Das heutige Symposium ist eine Online-Brücke,
wahrlich ein signum temporis …
Allen Widrigkeiten zum Trotz fand die Ausstellung
eine neue Adresse in den Räumlichkeiten der EuropaUniversität Viadrina, und dort sind wir alle heute in Gedanken. Gerade in der schwierigen Zeit der Epidemie
nimmt eine neuartige Institution ihre Aktivität auf – die
European School of Digital Studies (ENS), ein gemeinsames Projekt der Viadrina und der Adam-MickiewiczUniversität in Posen. Auch das ist ein Beispiel für eine
Brücke der „neuen Generation“.
Zum Schluss dieser Handvoll Reflexionen zur Erzählung über die Welt, die dieses Symposium und die
Begleitausstellung gebracht haben, bleibt die Hoffnung,
dass die kommenden Jahre der 100. Geburtstage von
Karl Dedecius (2021) und Władysław Bartoszewski
(2022) weitere Zusammenarbeit und neue Brücken mit
sich bringen werden.
Ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern des Symposiums, bei den Ausstellungsorganisatoren, unterstützenden Institutionen und Personen. Erlauben Sie mir, einen besonderen Dank für die
fruchtbare Zusammenarbeit und einen kreativen Dialog
an Prof. Julia von Blumenthal, die Präsidentin der Europa-Universität Viadrina, auszurichten, an Prof. Marek
Stokłosa, den Prorektor der Kardinal-Stefan-WyszyńskiUniversität in Warschau, an Dr. Ilona Czechowska und
Dr. Hans-Gerd Happel von der Karl-Dedecius-Stiftung,
sowie an Frau Anita Baranowska-Koch, die Mitbegründerin der Bartoszewski-Initiative bei der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin, und an Dr. Marcin Barcz,
den Kurator und „liebevollen Erzähler“ der Ausstellung.
[Übersetzung: M. Barcz].

Co wynika dziś z myśli i dzieła
Władysława Bartoszewskiego, dla nas,
dla Polski i Niemiec dla Europy?

C

zy można, powtarzając za Władysławem Bartoszewskim, „uczyć się z historii”? „Sięgając do historii, opowiadać nowe”? – jak cytował ambasador dr
Marek Prawda. On sam za motto pokojowego projektu
Europy czasów pandemii uznał hasło „Solidarnie wobec
przeciwnościom”, jakże ze Szkoły Władysława Bartoszewskiego …
Czy tu odnajdzie się młode
pokolenie Europejczyków?

W

ielu referentów podkreślało konieczność wniesienia do stosunków polsko-niemieckich nowych treści przez młode pokolenie, które tworzy swoją
opowieść, przędzie swoją tkaninę świata, pozostając w
poetyce Olgi Tokarczuk. Niech pierwszym dorobkiem
Sympozjum będzie zaproponowane przez panią prof. dr
Irenę Lipowicz coroczne i cykliczne organizowanie na
Europejskim Uniwersytecie Viadrina „Rozmów pod patronatem Władysława Bartoszewskiego”, pomyślanych
jako kuźnia pomysłów oraz międzynarodowa platforma
współpracy i wymiany myśli.
Dzisiejsze sympozjum, to most on-line, co jest swoistym signum temporis …
Wystawa, na przekór przeciwnościom, znalazła miejsce w salach Europejskiego Uniwersytetu Viadrina i tam
też jesteśmy wszyscy dziś myślami. W trudnym czasie
pandemii rozpoczęła działalność nowatorska placówka, jaką jest European School of Digital Studies (ENS)
– wspólne przedsięwzięcie Viadriny i Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza z Poznania. Przykład mostu „nowej
generacji”.
Na zakończenie tych kilku refleksji na temat opowieści o świecie, jaką przyniosło sympozjum i towarzysząca
mu wystawa, pozostaje żywić nadzieję, że kolejne lata,
na które przypada 100-lecie urodzin Karla Dedeciusa –
2021 i 100-lecie urodzin Władysława Bartoszewskiego
– 2022, zaowocują współpracą i nowymi mostami.
Wszystkim uczestnikom sympozjum, organizatorom
wystawy, podmiotom i osobom wspierającym składam
serdeczne podziękowania. Niech mi będzie wolno skierować szczególne podziękowania za owocną współpracę
i twórczy dialog na ręce pani prof. Julii von Blumenthal
– rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, ks. prof.
Marka Stokłosy – prorektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pani dr Ilony Czechowskiej i
pana dr Hansa-Gerda Happel z Fundacji Karla Dedeciusa oraz pani Anity Baranowskiej-Koch – założycielki
Inicjatywy im. Władysława Bartoszewskiego przy Towarzystwie Niemiecko-Polskim w Berlinie i pana dr Marcina Barcza – kuratora i „czułego narratora” wystawy.
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K

ls mein Vater auf dem Appellplatz in Auschwitz
stand, dachte er nicht an das Bauen von Brücken.
Er hasste die Deutschen. Er hasste sie, auch nachdem er
Auschwitz verlassen hat. Darüber hat er offen gesprochen. Es ist daher außergewöhnlich, dass schon in den
Jahren 1942–1943, in den konspirativen Lehrversammlungen der Warschauer Untergrunduniversität, an der
mein Vater polnische Literatur studierte, junge Männer
und Frauen anfingen zu überlegen, wie die Beziehungen
mit den Deutschen nach dem Krieg aussehen sollten.
Denn nicht alle Deutschen – so meinten sie – waren wie
jene, die im besetzten Warschau oder in anderen Teilen
Polens die unvorstellbarsten Gräueltaten begangen hatten. Wie kam mein Vater zu dieser Haltung? Ich denke,
sie hatte drei Quellen.
Erstens, das Familienhaus – meine Großeltern waren
äußerst tolerant. Mein Vater hat bis Oktober 1939 keinen
Deutschen zu Gesicht bekommen, denn in Warschau
spazierten die Deutschen ja nicht einfach so umher,
und er stammte nicht aus Bydgoszcz [Bromberg] oder
aus Schlesien. Weil er jedoch eine Zeitlang neben dem
jüdischen Bezirk wohnte, traf er regelmäßig zunächst
jüdische Kinder und später jüdische Freunde meiner
Großeltern, die zu Besuch kamen. Für ihn war das also
selbstverständlich, er beherrschte sogar in Grundzügen
das Jiddische. Zweitens:
Er verdankte diese Einstellung vor allem seiner Schule und seinen Lehrern
Er hatte sowohl am Gymnasium als auch am Lyzeum
phänomenale Pädagogen – Jesuiten mit breiten und
traditionellen Denkhorizonten, deren Weltbild christlich geprägt war. Sein beliebtester Lehrer der deutschen

iedy mój ojciec stał na placu apelowym w obozie
Auschwitz, o żadnym budowaniu mostów nie myślał, bo Niemców nienawidził. Nienawidził Niemców
również wtedy, gdy z Auschwitz wyszedł. I mówił o
tym otwarcie. Ale jest rzeczą niesłychaną, że już podczas zespołów tajnego nauczania, czyli podziemnego
Uniwersytetu Warszawskiego, na którym był studentem
polonistyki, już w latach 1942 – 1943, młodzi chłopcy i
dziewczęta zaczęli się zastanawiać, jak ułożyć sobie stosunki z Niemcami po wojnie, bo przecież – uważali – nie
wszyscy Niemcy, są tacy, jak ci, którzy byli w okupowanej Warszawie i w innych częściach Polski. Skąd nastawienie to wzięło się u mojego ojca? Myślę, że wynikało
ono z trzech źródeł.
Po pierwsze z domu rodzinnego – moi dziadkowie
byli wyjątkowo tolerancyjni. Co prawda mój ojciec do
października 1939 roku w życiu żadnego Niemca nie widział – bo w Warszawie Niemcy na co dzień nie chodzili,
a on nie był z Bydgoszczy czy ze Śląska. Ponieważ jednak
przez pewien czas mieszkał obok dzielnicy żydowskiej,
spotykał się regularnie z dziećmi żydowskimi. Potem
żydowscy przyjaciele moich dziadków przychodzili do
nich do domu. Tak więc dla niego to było oczywiste i
nawet podchwycił język jidysz. Po drugie, i to trzeba
podkreślić bardzo stanowczo:
Zawdzięczał to podejście przede wszystkim szkole i
nauczycielom
Miał fenomenalnych nauczycieli tak w gimnazjum, jak
i w liceum. Ojców Jezuitów, o szerokich horyzontach, o
tradycyjnym, a zarazem właśnie bardzo chrześcijańskim
spojrzeniu. Jego ulubiony nauczyciel języka i kultury
niemieckiej [Tadeusz Mikułowski, przyp. red.] uczył go
literatury niemieckiej na takim poziomie, że gdy wiele
lat później ojciec rozmawiał z ówczesnym prezydentem
Republiki Federalnej Niemiec, Richardem von Weizsäckerem, okazało się, iż mieli te same lektury (tyle że pan
Weizsäcker był niemieckim arystokratą, a mój ojciec był
w polskiej, wprawdzie prywatnej szkole) i czytali te same
średniowieczne wiersze niemieckie, które ojciec był w
stanie recytować w zaawansowanym wieku.

W. Bartoszewski (2. R., 4. v. l.) mit Klassenkameraden
und dem Geschichtslehrer Teodozy Radzikowski, 1938/39
W. Bartoszewski (2 rząd, 4 od l.) z kolegami i nauczycielem
historii, Teodozym Radzikowskim, 1938/39
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Sprache und Kultur [Tadeusz Mikułowski, Anm. d.
Red.] brachte ihm die deutsche Literatur auf sehr hohem
Niveau bei. Wie sich Jahre später in seinen Gesprächen
mit Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker herausstellte, hatten beide dieselben Pflichtlektüren (wohlgemerkt war von Weizsäcker deutscher Aristokrat und
mein Vater besuchte immerhin polnische, wenn auch
private, Schulen) und beide lasen dieselben mittelalterlichen Texte, die mein Vater sogar noch im hohen Alter
auswendig rezitieren konnte.
Und schließlich der dritte Punkt, in Polen zwar bekannt, woanders vielleicht weniger: der starke Einfluss
eines sehr geistreichen Priesters Namens Jan Zieja.
Wie außerordentlich er war, zeigt folgendes Beispiel.
Mit seiner Erfahrung als Seelsorger in Bauernbataillonen [Polnisch: Bataliony Chłopskie, kurz: BCh, einer
Untergrundorganisation der polnischen Bauernpartei
Stronnictwo Ludowe in den Jahren 1940–1945, Anm.
d. Red.], in der Heimatarmee und als ehemaliger Teilnehmer am Warschauer Aufstand von 1944 kam Zieja
1945 als Geistlicher nach Vorpommern. Dort lehrte er
in seinen Predigten den zugewanderten Polen, die deutschen Zwangsaussiedler anständig zu behandeln, denn
die früheren Gräueltaten der Nationalsozialisten würden keine Rechtfertigung darstellen, sich an den Vertriebenen zu rächen. Dieser Priester übte enormen Einfluss
auf meinen Vater aus. Mein Vater kam bereits 1943 zu
der Schlussfolgerung, dass die Verbrecher zwar bestraft
werden und Gerechtigkeit siegen müssten, der Gedanke
an Rache jedoch ein falscher Weg sei.
Gerechtigkeit, nicht Rache
Dieser Gedanke prägte meinen Vater ein Leben lang.
Nach Veröffentlichung des Briefs der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder [im November
1965, Anm. d. Red.] und dem breiten Echo, das er in
der evangelischen Kirche Deutschlands (eher weniger
bei der katholischen) hervorrief, ist in Polen eine kleine Gruppe von versöhnungsengagierten Menschen entstanden. Ihr gehörten u. a. Tadeusz Mazowiecki und
Stanisław Stomma, Mieczysław Pszon und Stefan Kisielewski an. In dieser Zeit reiste mein Vater zum ersten
Mal als Journalist der katholischen Krakauer Wochenzeitschrift „Tygodnik Powszechny“ 1965 und 1966 in die
Bundesrepublik Deutschland.
Er konnte mit eigenen Augen sehen, dass die Deutschen sehr unterschiedlich waren
Er blickte mit Hoffnung auf die junge Generation der
Deutschen, die die bisherige historische Politik – wenn
man sie so nennen darf – ihrer Eltern und Großeltern in
Frage stellten. Diese Jugend hatte eine ganz andere Sicht
auf die aktuelle Politik und Geschichte. Mein Vater hat
damals viel geschrieben, obwohl seine Texte von der Zensur nicht zum Druck zugelassen wurden – damals war es
nicht erlaubt, positiv über Westdeutschland zu schreiben.

Wreszcie trzecia rzecz, również znana w Polsce, ale
może mniej znana gdzie indziej, to nieprawdopodobny
wpływ jednego wyjątkowo uduchowionego księdza, Jana
Ziei. Był on księdzem na tyle wyjątkowym, że mając za
sobą doświadczenia kapelana Batalionów Chłopskich,
Armii Krajowej i uczestnika Powstania Warszawskiego,
w lipcu 1945 jako duchowny na Pomorzu Zachodnim z
ambony pouczał przybyłych tam Polaków, że mają dobrze traktować Niemców, których przymusowo wysiedlają na teren Niemiec, gdyż to co zrobili hitlerowcy w
Polsce nie usprawiedliwia złego zachowania w stosunku
do uchodźców. Ksiądz ten wywarł na moim ojcu ogromne wrażenie. Stąd wzięły się dyskusje nad powojennym
stosunkiem do Niemców. Jak wspomniałem, dyskusje te
już w 1943 roku prowadziły do wniosków, że zbrodniarzy należy ukarać, sprawiedliwości musi stać się zadość,
natomiast nie może być mowy o zemście.
Sprawiedliwość, ale nie zemsta
W jakiś sposób tkwiło to w moim ojcu. Po orędziu polskich biskupów [w listopadzie 1965 r., przyp. red.] i po
bardzo pozytywnym przyjęciu tego orędzia przez niemieckich ewangelików (raczej mniej przez niemieckich
katolików), powstała mała grupa ludzi zaangażowanych
w porozumienie – profesor Andrzej Friszke wymienia
Tadeusza Mazowieckiego i Stanisława Stommę, ja dorzuciłbym dla pamięci historycznej Mieczysława Pszona
i Stefana Kisielewskiego. Spowodowało to, że mój ojciec
pojawił się w Niemczech po raz pierwszy jako dziennikarz „Tygodnika Powszechnego” w 1965 i 1966 roku.
Zobaczył, że Niemcy są bardzo różni
Zobaczył młode pokolenie Niemców, na które patrzył z
nadzieją już wtedy, kwestionujące dotychczasową politykę historyczną – jeśli można to tak określić – swoich
rodziców i dziadków. Mieli oni zupełnie inne podejście
do spraw bieżącej polityki i historii. Ojciec dużo o tym
pisał, chociaż tekstów tych nie drukowano mu w związku z cenzurą, ponieważ rzeczy pozytywnych na temat
Niemiec Zachodnich pisać nie było wtedy wolno.
Ojciec zawsze wierzył w dialog, ale oparty na szczerości i na prawdzie. Miał słynne powiedzenie:
Prawda nie leży pośrodku,
prawda leży tam, gdzie leży
Nie był symetrystą, jak by się dzisiaj powiedziało. W
związku z tym, że cenił sobie prawdę i szczerość, był na
przykład w stanie dyskutować na prywatnych kolacjach
– mimo, że się z nim nie zgadzał – z panem Herbertem
Czają, bardzo znanym politykiem w latach 70-tych i
80-tych z ramienia CDU, przymusowo wysiedlonym z
Polski, byłym naukowcu na Uniwersytecie Jagiellońskim,
płynnie mówiącym po polsku. Jednocześnie ojciec nie widział możliwości rozmowy z kimś takim, jak pani Erika
Steinbach, która – jego zdaniem – nie żyła w prawdzie.
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Mein Vater glaubte immer an den Dialog, der jedoch
stets auf Ehrlichkeit und Wahrheit beruhen müsse. Erließ sich von dem berühmten Grundsatz leiten:

W. Bartoszewski mit Helmuth Caspar von Moltke
am 15.04.2013 in Warschau / W. Bartoszewski i
Helmuth Caspar von Moltke, 15.04.2013 w Warszawie
(Foto: Artur Pawłowski)

Die Wahrheit liegt nicht in der Mitte, sie liegt dort, wo
sie liegt
Er war kein Anhänger der Symmetrie, wie man das in
der heutigen polnischen Politik so nennt. Und weil er
die Wahrheit und Ehrlichkeit schätzte, war er durchaus in der Lage, beim Abendessen im privaten Kreis mit
Herrn Herbert Czaja ausgiebig zu diskutieren – dem
langjährigen Präsidenten des Bundes der Vertriebenen,
bekannten CDU-Bundestagsabgeordneten, Zwangsaussiedler aus Polen, früherem Wissenschaftler an der Jagiellonen-Universität Krakau, der auch fließend Polnisch
sprach. Zugleich sah mein Vater aber keine Gesprächsmöglichkeit mit Erika Steinbach, die seiner Meinung
nach der Wahrheit widersprach.
Zurück zu den Brücken – das ist ein Thema, das auf nahezu greifbare, physische Weise in der Biografie meines
Vaters immer wieder auftauchte. Im Jahre 1999 erhielt
Frau Freya von Moltke den Internationalen Brückepreis
der Europastadt Görlitz-Zgorzelec. Sie sagte damals, sie
würde den Preis annehmen, allerdings nur unter der
Bedingung, wenn Władysław Bartoszewski die Laudatio
hielte. Mein Vater kam damals tatsächlich in der Rolle
des Laudators nach Görlitz. Drei Jahre später bekam er
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Co do mostów – jest to temat wręcz fizycznie powracający w życiu mojego ojca. W 1999 roku Międzynarodową Nagrodę Mostu Europamiasta Görlitz-Zgorzelec otrzymała pani Freya von Moltke. Powiedziała
ona wówczas, że przyjmie nagrodę pod warunkiem, że
laudację wygłosi Władysław Bartoszewski. Ojciec przyjechał do Görlitz i wygłosił laudację. Trzy lata później
sam otrzymał tę nagrodę, laudację wygłosił wtedy fantastyczny pisarz i publicysta Arno Lustiger. Syn Freyi von
Moltke, Helmuth Caspar von Moltke, współzałożył ze
mną fundację – instytut imienia mojego ojca w Warszawie. Jest to więc współpraca międzypokoleniowa budowania mostów.
Ojciec uczestniczył również w innej akcji budowania
mostów. W roku 1990 i trochę później był współorganizatorem tzw. operacji „Most”, w ramach której przerzucano rosyjskich Żydów do Tel Awiwu. Robił to w Wiedniu razem ze swoim w pewnym sensie odpowiednikiem,
ambasadorem Izraela przy Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie, mającej swą siedzibę właśnie
w stolicy Austrii. Zresztą po śmierci ojca, wiedeńskie

selbst denselben Preis, die Laudatio zu Ehren des Preisträgers hielt ein wunderbarer Schriftsteller und Publizist,
Arno Lustiger. Freya von Moltkes Sohn, Helmuth Caspar
von Moltke, gründete jüngst zusammen mit mir in Warschau das Władysław-Bartoszewski-Institut. Das ist ein
schönes Beispiel der generationsübergreifenden Arbeit
am Brückenbau zwischen Deutschen und Polen.
Mein Vater nahm auch an einem anderen BrückenUnternehmen teil. Im Jahre 1990 und etwas später gehörte er nämlich zu den Organisatoren der sog. Aktion „Brücke“, in deren Rahmen Juden aus der Sowjetunion nach
Tel Aviv ausreisen konnten. Das machte er in Wien [als
polnischer Botschafter, Anm. d. Red.] zusammen mit seinem Amtskollegen, dem israelischen Botschafter bei der
OSZE mit Hauptsitz in der österreichischen Hauptstadt.
Übrigens, nach Vaters Tod wurde ich von der israelischen
Vertretung eingeladen, eine Sonderplakette mit Dank an
meinen Vater für den Bau dieser „lebenden“ Brücke zwischen Moskau und Tel Aviv anzunehmen.
Über das Bauen von Brücken könnte man noch eine
überraschende Sache erwähnen. Von meinem Vater wird
immer im Kontext der deutsch-polnischen und polnischisraelischen oder etwas breiter verstandenen polnischjüdischen Beziehungen gesprochen. Dabei wurde er als
wahrscheinlich einziger Diplomat der Republik Polen
mit einer Goldenen Medaille des Außenministeriums der
Russischen Föderation gewürdigt. Er mag zwar ein harter
Gegner gewesen sein, aber trotzdem als Gegner sogar zur
Verständigung mit dem russischen Außenminister fähig.
Das ist wohl das beste Zeugnis seiner Kompetenzen als
Brückenbauer.
Er war ein gemäßigter Optimist
Er glaubte nicht an plötzliche, unerwartete Umbrüche
und Erfolge ohne vorausgehende harte Arbeit. Er selbst
arbeitete bis zum Lebensende und starb wenige Stunden
nach der Rückkehr aus der Premierministerkanzlei, wo
er die bevorstehenden deutsch-polnischen Regierungsgespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel vorbereitete. Er glaubte daran, dass steter Tropfen den Stein höhle. Den Ende Oktober 2020 verabschiedeten Beschluss
des Deutschen Bundestages, in dem die Bundesregierung
aufgefordert wurde, im Zentrum Berlins einen würdigen
Gedenkort für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkrieges zu errichten, sehe ich als einen posthumen Erfolg
meines Vaters an. Für diesen Gedenkort setzte er sich
schon 2011 ein. Die Entscheidung, dass etwas Derartiges
tatsächlich möglich sei, reifte in Berlin allmählich heran.
Es ist für mich besonders wichtig, dass es in dem Beschluss – gegen den kein Abgeordneter und keine Partei
gestimmt hat – gleich im ersten Absatz heißt: „Polen ist
und bleibt für Deutschland neben Frankreich der zentrale europäische Partner.“ Darin sehe ich das Testament des
Weimarer Dreiecks, das meinen Vater sehr freuen würde
– als eine Brücke zwischen drei sehr wichtigen Staaten in
Europa.
[Übersetzung: M. Barcz].

Medaille zum 200. Jubiläum des russischen Außenministeriums
Medal z okazji 200-lecia rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

przedstawicielstwo Izraela skłoniło mnie od przyjęcia
specjalnej plakietki z podziękowaniem za udział ojca w
budowaniu tego „żywego” mostu między Moskwą a Tel
Awiwem.
O budowaniu mostów można jeszcze powiedzieć jedną zaskakującą rzecz. Ojciec jest kojarzony zawsze ze stosunkami polsko-niemieckimi i polsko-izraelskimi, czy
szerzej polsko-żydowskimi. Tymczasem ojciec był jedynym dyplomatą Rzeczypospolitej Polskiej, który otrzymał złoty medal od Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Federacji Rosyjskiej. Mimo że był przeciwnikiem twardym, to był przeciwnikiem zdolnym do porozumienia
nawet z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, co świadczy właśnie o jego umiejętnościach w budowaniu mostów.
Był umiarkowanym optymistą
Nie wierzył w skrajne, nagłe rewolucje i sukcesy, które
nie są oparte na ciężkiej pracy. Pracował do końca życia. Zmarł kilka godzin po powrocie z Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, gdzie przygotowywał polsko-niemieckie rozmowy międzyrządowe, na które przyjechała pani
kanclerz Angela Merkel. Był to piątek wieczorem, pani
kanclerz przyjechała w poniedziałek. Wierzył, że kropla
drąży skałę. Jest dla mnie wielką satysfakcją, że pośmiertnym sukcesem ojca jest powzięta parę tygodni temu przez
niemiecki Bundestag decyzja zlecająca rządowi RFN upamiętnienie w sposób właściwy w centrum Berlina losu
polskich cywilów, którzy zginęli w czasie drugiej wojny światowej. Ojciec występował o miejsce pamięci już
w roku 2011, w Berlinie pomału dojrzewała decyzja, że
coś takiego można zrobić. Jest to rzeczą dla mnie bardzo
istotną, która przynosi mi wielką satysfakcję, że ustawa
Bundestagu – przeciwko której nie głosował nikt, żadna
partia polityczna – w pierwszym paragrafie mówi, iż Polska jest i pozostanie, obok Francji, centralnym partnerem
Niemiec w Unii Europejskiej. To jest testament Trójkąta
Weimarskiego, który by ojca bardzo ucieszył – jako most
pomiędzy trzema bardzo ważnymi państwami w Europie.
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Ausgewählte Veröffentlichungen
der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin und des Magazins „DIALOG”
Wybrane publikacje Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Berlinie i magazynu „DIALOG“
Władysław Bartoszewski 1922–2015
Spuren eines Brückenbauers
Berlin 2019

Władysław Bartoszewski 1922–2015
Neue Stationen der Ausstellung
in Deutschland Berlin 2020

Bartoszewski. Europäer sein
„DIALOG“, Deutsch-Polnisches Magazin Nr. 128 (02/2019)

Seit Juli 2018 reist die Ausstellung
über Władysław Bartoszewski durch
Deutschland. Im ersten Teil der Begleitpublikation werden fünf Stationen von Berlin bis Görlitz präsentiert.

Zweiter Teil der „Reisereportage”
von der Wanderung „in den Fußstapfen” des deutsch-polnischen
Brückenbauers. Die Ausstellung besuchte weitere zwölf Orte.

mit Beiträgen von u. a.
Jochen Böhler, Marcin Barcz,
Joanna Szwedowska,
Anita Baranowska-Koch und
Aga Zaryan

Władysław Bartoszewski 1922–2015
Śladami budowniczego mostów
Berlin 2019

Władysław Bartoszewski 1922–2015
Nowe przystanki wystawy
w Niemczech Berlin 2020

Bartoszewski. Być Europejczykiem
„DIALOG”, Magazyn Polsko-Niemiecki nr 128 (02/2019)

Od lipca 2018 r. wystawa o Władysławie Bartoszewskim podróżuje
po Niemczech. W pierwszej części
broszury przedstawione zostało pięć
przystanków – od Berlina po Görlitz.

Druga część „reportażu z podróży” tropami polsko-niemieckiego
budowniczego mostów. Wystawa
odwiedziła kolejne dwanaście miejscowości.

z artykułami m. in.:
Jochena Böhlera, Marcina Barcza,
Joanny Szwedowskiej,
Anity Baranowskiej-Koch i
Agi Zaryan

Wir laden Sie ein, die Internetseite der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin zu besuchen. Neben aktuellen
Informationen zur Ausstellung „Władysław Bartoszewski 1922–2015. Widerstand – Erinnerung – Versöhnung
– Kulturdialog“ finden Sie dort auch virtuelle Begleitmaterialien zum Symposium „Brücken Bauen“, darunter
Videoaufzeichnungen und Texte ausgewählter Referate.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Berlinie. Poza
aktualnymi informacjami o wystawie „Władysław Bartoszewski 1922–2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie
– Dialog kultur” znajdują się tam również wirtualne materiały towarzyszące sympozjum „Budowanie mostów”, w
tym nagrania filmowe i teksty wybranych referatów.

www.dpgberlin.de
www.bartoszewski-initiative.de
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